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ΗΟ νΟΠᾺΠΌΜΙΝΕ ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΊΙΗ 

Περὶ τοῦ ὅτι μάλιστα τοῖς ἡγεμόσι δεῖ τὸν φιλόσοφον 
διαλέγεσθαι 

Μαχίτηθ οὔτ ὈΥΠΟΙΡΙ ΡΒ ῬὨΠΟΒΟΡΒΟ 6888 Ἃ1586- 
ΤΘΠΘ.ΠῚ ἐς ΟΜ τ τῷ Ὁ τ, 

Πρὸς ἡγεμόνα ἀπαίδευτον 
Αα ΡῥυἹΠορθια ᾿πουπαϊδαϊη., 

Εἰ πρεσβυτέρῳ πολιτευτέον 
Απ 5611 ΥΓϑρΌΙΙοῶ σούθπᾶδ εἰ... 

Πολιτικὰ παραγγέλματα ἷ 
Ῥγδθοθρύδ φϑύθπαδθ Ὑθιρ]} 086... . .. -- 

Περὶ μοναρχίας καὶ δημοκρατίας καὶ ὀλιγαρχίας 
16 υπῖπβ ἴῃ ΤΘΡΌ]ϊοῦ, ἀογηϊπθθομθ, ῬΟΡα]ΔΙῚ βέαύα 

οῦ Ῥϑιοουιη ΤΉ ΡΘΥΟ... Ἔν τν κα 
Περὶ τοῦ μὴ δεῖν δανείζεσθαι 

1)8 νιϊϑμᾶο ὥθΥΘ ΦΠ16πο. 
Περὶ τῶν δέκα ῥητόρων 

Χ ογδϑύου τ σιύδθ ΡΣ ΙΔ τ 
“ΖΣυγκρίσεως ᾿Δριστοφάνους καὶ Μενάνδρου ἐπιτομή 

[)ὴ6 σοιῃηρδγϑύϊομθ Αὐἱβύορμδηϊβ οὐ Μϑμδμαυ θριζουηθ 
Περὶ τῆς «Ἡροδότου κακοηϑείας 

1)6 Ἡργοαοῦ! τηϑ]!ρηϊξαῦθ ΣΟ ΝΟ πρσες στον 
Περὶ τῶν ἀρεσκόντων τοῖς φιλοσόφοις βιβλία πέντε 

1)6 ῬΙΒΟΙΒ ῬΒΠΟΒορπόσασι ΠΌΤ... .. -᾿ 
Αἴϊτια φυσικά 

ΕΡΕΓΙ ΠΕ ΝΒ εἶπε τ πο ἐρο τε Πρ χά ο  ὙΡΡΣ 
Περὶ τοῦ ἐμφαινομένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς σελήνης 

1)6 ἴδοϊθ αυδ8 ἴῃ οὐδβ Ιυπδθ ἃρραιοὺ.. . . .- 
Περὶ τοῦ πρώτως ψυχροῦ 
ἘΡυρθο ἐσ τὸν τ, ἐς τος 

Ῥᾶρ. 
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ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 

ΤΟΥ ΧΑΙΡΟΝΈΕΟΣ Ν 
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ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΟΤΙ ΜΑΛΙΣΤᾺ τῖτα 

ΤΟΙΣ ΗΓΈΜΟΣΙ ΔΕῚ 

ΤΟΝ ΦΙΔΛΟΣΟΦΟΝ ΔΙΑΛΕΓΈΕΣΘΑΙ. 

1, Σωρκανὸν ἐγκολπίσασϑαι χαὶ φιλίαν τιμᾶν Β 

ὅ καὶ μετιέναι καὶ προσδέχεσϑαι καὶ γεωργεῖν, πολ- 
λοῖς μὲν ἰδίᾳ πολλοῖς δὲ καὶ δημοσίᾳ χρήσιμον καὶ 
ἔγκαρπον γενησομένην, φιλοχάλων ἐδτὶ καὶ πολι- 

τικῶν καὶ φιλανθρώπων οὐχ ὡς ἔνιοι νομίζουσι 

φιλοδόξων᾽ ἀλλὰ καὶ τοὐναντίον, φιλόδοξός ἐστι 

τὸ καὶ ψοφοδεὴς ὃ φεύγων καὶ φοβούμενος ἀκοῦσαι 
λιπαρὴς τῶν ἐν ἐξουσίᾳ καὶ ϑεραπευτικός. ἐπεὶ τί 
φησιν ἀνὴρ ϑεραπευτικὸς καὶ φιλοσοφίας δεόμενος; 

Σίμων οὖν γένωμαι ὃ σκυτοτόμος ἢ Διονύσιος ὁ 
γραμματιστὴς ἐκ Περικλέους ἢ Κάτωνος, ἵνα μοι 

1 προσδιαλέγηται καὶ προσκαϑίξῃ ὡς Σωκράτης ἐκεί- 

4 Σωρκανὸν]) εἰς ὁρκάνην ΜδάνρταΒ (0011. ΑἸοΟΙΡἢτ. ἘΡρΙβ0. 
1,18: ἐχϑύων οὺς ἐγκολπίξεται τῇ σαγήνῃ). Νωρβανὸν Ετγα- 
ῬϑυῖαβΒ. Μϑ]η Σωρανὸν, 564 Ὠ1}1] οογξατη τιμᾶν καὶ] 
ἸηΒΥΡῸ οοα. ΕἾ ΘΧΠΙ εὐ τοι Εογύ. 46]. καὶ ρυδθσγυθββύχη οὖ 
οΟΥΤΙΡ.. φιλίαν μέντοι μετιέναι κὲ 11 λιπαρὴς] λιπαρὴς 
Δϑεραπευτὴς ἢ. Μα]ῖ λιπαρὴς ϑαυμαστὴς αὐ ϑιασώτης 
᾿ϑεραπευτιπὸς] ΟχΧ Ῥιϑθοθᾶ, πϑύυτη. πολιτικὸς ἮΝ. Δι αΙῖτα 
πραντικπὸς οἵ, Ρτδοίαῦ. Ρ- ΧΟΙΙ οὖ ρᾶρ. 1118. 18 οὖν: εἰ 
ΕΓ 531}: ἄδουλος οὖν γένωμαι: -- -- ἰσχνὸς οὖν 7Ὲ-: 
γνώμαι: 16 ὡς Σωκράτης ἐκείνοις] δ᾽ Σωχράτης ὡς ἐκεί- 

ῬΙαίδυοὶ Μοσα]ΐθ. ὙΟ]. Υ. 1: 



δ᾽ ΜΑΧΙΜῈ ΟΝ ΡΕΙΝΟΙΡΙΒΌΒ ΥἹΕΙΒ 

Ο νοις; καὶ ᾿ἀρίστων μὲν ὁ Χῖος ἐπὶ τῷ πᾶσι διαλέ- 
γεσϑαι τοῖς βουλομένοις ὑπὸ τῶν σοφιστῶν κακῶς 

ἀκούων ᾿ὥφελεν᾽ εἶπε ᾿χαὶ τὰ ϑηρία λόγων συν- 

νέναι κινητικῶν πρὸς ἀρετήν" ἡμεῖς δὲ φευξούμεϑα 

τοῖς δυνατοῖς καὶ ἡγεμονικοῖς ὥσπερ ἀγρίοις καὶ 

ἀνημέροις γίγνεσϑαι συνήϑειο; οὐκ ᾿ἀνδριαντοποιός" 

ἐστιν ὃ τῆς φιλοσοφίας λόγος, ᾿ὥστ᾽ ἐλινύοντα ποιεῖν 

ἀγάλματα ἐπ’ αὐτᾶς βαϑμίδος ἑσταότα᾽ κατὰ Πίν- 
δαρον᾽ ἀλλ᾽ ἐνεργὰ βούλεται ποιεῖν ὧν ἂν ἅψηται 
καὶ πρακτικὰ καὶ ἔμψυχα καὶ κινητικὰς ὁρμὰς ἐν- 

τίϑησι καὶ κρίσεις ἀγωγοὺς ἐπὶ τὰ ὠφέλιμα καὶ 

προαιρέσεις φιλοκάλους χαὶ φρόνημα καὶ μέγεϑος 

Ὁ μετὰ πραότητος καὶ ἀσφαλείας, δι’ ὧν τοῖς ὑπερ- 
ἔχουσι καὶ δυνατοῖς ὁμιλοῦσιν οἵ πολιτικοὶ προϑυ- 

μότερον. καὶ γάρ, ἂν ἰατρὸς ἢ φιλόκαλος. ἥδιον 

ὀφθαλμὸν ἰάσεται τὸν ὑπὲρ πολλῶν βλέποντα καὶ 
πολλοὺς φυλάσσοντα᾽ καὶ φιλόσοφος ψυχῆς ἐπιμελή- 

σεται προϑυμότερον, ἣν ὑπὲρ πολλῶν φροντίζουσαν 

ὁρᾷ καὶ πολλοῖς φρονεῖν καὶ σωφρονεῖν καὶ δικαιο- 
πραγεῖν ὀφείλουσαν. καὶ γὰρ εἰ δεινὸς ἦν περὶ 
ξήτησιν ὑδάτων καὶ συναγωγήν, ὥσπερ ἱστοροῦσι 

ΕΒ τὸν «Ἡρακλέα καὶ πολλοὺς τῶν πάλαι, οὐκ ἂν ἔχαιρε 
φρεωρυχῶν ἐν ἐσχατιᾷ παρὰ Κόρακος πέτρῃ τὴν 

συβωτικὴν ἐκείνην ᾿ἀρέϑουσαν, ἀλλὰ ποταμοῦ τινος 

νοις ὟΝ. Βονῦ. ὡς Σωκράτης, ἐκεῖνος 8 εἶπε Μ: εἰπεῖν 
4 τηϑ]ῖτα φευξόμεϑα ἢ Ἔ; ἐλιννύοντα(ς) 110γ]. ἐλινύσοντα 
Ῥιπάδιαβ Νϑηι, ὅ., 1 8. ΠῬαθρπθιιβ: ἑσταῶτα 10 ἐντίϑησι 
ΒΟΥΪΡΒῚ οαπὰ ᾿ὸ: ἐπιτίθησι 18 ἀφελείας Ὗ 28 πὰρ 
Ἠομλοσιβ ν 404 24 ᾿ἀρέϑουσαν] οἵ, ἰᾶάφια 10. 408 

[ 



Θι 

[-- 

ΡΗΙΠΟΘΟΡΗΟ ἘΠΞ5Ε ΘΙΒΒΒΒΕΝΌΠΟΌΜ. ξ᾿ 

ἀενάους πηγὰς ἀνακαλύπτων πόλει τε καὶ στρατο- 

πέδοις καὶ φυτείαις βασιλέων καὶ ἄλσεσιν. ἀκού- 

ομὲν δὴ Ὁμήρου τὸν Μένω ᾿ϑεοῦ μεγάλου ὀαριστήν᾽ 

ἀποκαλοῦντος᾽ τοῦτο δ᾽ ἐστίν. ὥς φησιν ὃ Πλάτων, 

ὁμιλητὴν καὶ μαϑητήν᾽ οὐδὲ γὰρ ἰδιώτας οὐδ᾽ οἰχου- 
ροὺς οὐδ᾽ ἀπράχτους ἠξίουν εἶναι ϑεῶν μαϑητάς, 
ἀλλὰ βασιλεῖς, οἷς εὐβουλίας ἐγγενομένης καὶ δικαιο- 

σύνης καὶ χρηστότητος καὶ μεγαλοφροσύνης, πάντες Ἐ 

ἔμελλον ὠφεληϑήσεσϑαν καὶ ἀπολαύσειν οὗ χρώμε- 

νοι. τὸ ἠρύγγιον λέγουσι μιᾶς αἰγὸς εἰς τὸ στόμα 

λαβούσης, αὐτήν τε πρώτην ἐκείνην καὶ τὸ λοιπὸν 

1ὅ 

20 

25 

ς αἰπόλιον ἵστασϑαι, μέχρι ἂν ὃ αἰπόλος ἐξέλῃ προσ- 

ελϑών" τοιαύτην ἔχουσιν αἵ ἀπορροαὶ τῆς δυνά- 
μεῶς ὀξύτητα, πυρὸς δίκην ἐπινεμομένην τὰ γειτνι- 

ὥντα καὶ κατασκιδναμένην. καὶ μὴν ὁ τοῦ φιλοσόφου 

λόγος. ἐὰν μὲν ἰδιώτην ἕνα λάβῃ, χαίροντα ἀπραγμο- 
σύνῃ καὶ περιγράφοντα ἑαυτὸν ὡς κέντρῳ καὶ δια- 
στήματι γεωμετρικῷ ταῖς περὶ τὸ σῶμα χρείαις, οὐ {τ 

διαδίδωσιν εἰς ἑτέρους, ἀλλ᾽ ἐν ἑνὶ ποιήσας ἐκείνῳ 

γαλήνην καὶ ἡσυχίαν ἀπεμαράνϑη καὶ συνεξέλιπεν. 
ἂν δ᾽ ἄρχοντος ἀνδρὸς καὶ πολιτικοῦ καὶ πρακτικοῦ 
καϑάψηται καὶ τοῦτον ἀναπλήσῃ καλοκαγαϑίας, πολ- 
λοὺς δι’ ἑνὸς ὠφέλησεν, ὡς ᾿Δἀναξαγόρας Περικλεῖ 
συγγενόμενος καὶ Πλάτων Ζ4ίωνι καὶ Πυϑαγόρας 

» , Νὴ - Ἑ χὰ ΕΓ 
τοῖς πρωτεύουσιν ᾿Ιταλιωτῶν. Κάτων δ᾽ αὐτὸς 

8 δὴ] δ᾽ ΒΘΗΒΘ]ΘΥ5 4 Πλάτων] Μῖπ. Ρ. 819 ἃ 
1 ἐγγενομένης ὈυθΌποταβ: γενομένης 9 Οοτδθβ: ἀπο- 
λαύειν 10 τὸ ἠρύγγιον Ηουνοτάθπαβ: τὸ ἐρύγγιον τὸ 
βοτάνιον 11 καὶ] κάτα 1Ιᾶδη 18 ἀπορροαὶ : ἀπόρροιαι 

- ἼΞ 



4 ΜΑΧΙ͂ΜΕ ΟΜ ῬΒΙΝΟΙΡΙΒΌΚ ὙΙΒΙΞ 

ἔπλευσεν ἀπὸ στρατιᾶς ἐπ᾽ “2ϑηνόδωρον᾽ καὶ Σκι- 
πίων μετεπέμψατο "πα μίτον ὅτ᾽ αὐτὸν ἡ σύγκλη- 
τος ἐξέπεμψεν 

ἀνθρώπων ὕβριν τε καὶ εὐνομίην ὑφορώμενον᾽ 

ὥς φησι Ποσειδώνιος. τί οὖν ἔδει λέγειν τὸν Πα- 

ναίτιον; εἰ μὲν ἧς ἢ Βάτων ἢ Πολυδεύκης ἤ τις 
ἄλλος ἰδιώτης. τὰ μέσα τῶν πόλεων ἀποδιδράδκχειν 
βουλόμενος. ἐν γωνίᾳ τινὶ καϑ' ἡσυχίαν ἀναλύων 

συλλογισμοὺς καὶ περιέλκων φιλοσόφων, ἄσμενος 
ἄν δε προσεδεξάμην καὶ συνῆν ἐπεὶ δ᾽ υἱὸς μὲν 

Αἰμιλίου Παύλου τοῦ δισυπάτου γέγονας. υἱωνὸς 

ὃὲ Σκιπίωνος τοῦ ᾿Φφρικανοῦ τοῦ νικήσαντος τὸν 
᾿Αννίβαν τὸν Καρχηδόνιον, οὐκ ἄν σοι διαλέξομαι; 

2, ἘῈ Τὸ δὲ λέγειν ὅτι δύο λόγοι εἰσίν, ὁ μὲν 
ἐνδιάϑετος ἡγεμόνος Ἑρμοῦ δῶρον ὁ δ᾽ ἐν προ- 
φορᾷ διάκτορος καὶ ὀργανικός, ἕωλόν ἐστι καὶ ὑπο- 

πιπτέτω τῷ 

ἱτουτὶ μὲν ἤδειν πρὶν Θέογνιν γεγονέναι.ἢ 

ἐχεῖνο δ᾽ οὐκ ἂν ἐνοχλήσειεν, ὅτι καὶ τοῦ ἐνδια- 
ϑέτου λόγου καὶ τοῦ προφορικοῦ φιλία τέλος ἐστί, 

τοῦ μὲν πρὸς ἑαυτὸν τοῦ δὲ πρὸς ἕτερον. ὃ μὲν 

1 Οοτδθβθ: στρατείας οἵ, ΥΙὗ. Οαὖ. ο. 10 Σκιπίων) 
ΒΟΙΊΡΒΙ ῖο οὖ 1ηΐν: “σκηπίων 4 οἷ. ἤομι. ο 482 Ὁ. ἐφο- 
ρῶντα ὟἯ. ΜϑΊῖη ἐφορώμενον οατὰ Χ, 5θα υὖ ἴῃ οΟΥΙηΘ 
Βουιραῦαν οὗ, Ρ. 2006 6 Βάτων ὙΥ: κάτων ἴ τὰ μέσα 
τῶν πόλεων κξ]) οἵ. ῬΙαύ. αοτρ. Ρ. 488 ἃ 8. τινὶ] τέ τινι 
ΜοαγνιρΊαΒ 9 περιπλέχων Ν 10. τη] τη καὶ φιλοσοφῶν 
οαπὶ Χ 12 τὸν ᾿ἀννίβαν] τηλ]ῖτη ᾿ἀννέβαν 18 οὐκ ἂν] 
ΒΟΥ, Ὑἱα, οὔκουν οἵ, ΤΏπο. 2, 48, 1 οὐ 1ηΐγτω Ρ. 7906. 10. ΠαθὈ- 
ὭθΘγαΒ: διαλέξωμαι 14 146. ἱπάϊοανὶΣ Μ 16 ὑποπίπτει τῷ 
Οοθούαβ 18 οὗ ΚοΟΚ. 8». 495 ἴὉ. ἤδη ἰάθη! 19 ἂν ΟοΥᾶθβ 

. 
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ῬΗΙΠΟΘΟΡΗῸ ἘΞ5Β5Ε ὈΙΒΒΕΆΕΝΟΌΜ... 5 

γὰρ εἰς ἀρετὴν διὰ φιλοσοφίας τελευτῶν σύμφωνον 

ἑαυτῷ καὶ ἄμεμπτον ὑφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ μεστὸν εἰρήνης 
καὶ φιλοφροσύνης τῆς πρὸς ἑαυτὸν ἀεὶ παρέχεται 

τὸν ἄνϑρωπον 

οὐ στάσις οὐδέ τε δῆρις ἀναίσιμος ἐν μελέεσσιν᾽ 

οὐ πάϑος λόγῳ δυσπειϑὲς οὐχ -ὁρμῆς μάχη πρὸς 
ὁρμὴν “οὐ λογισμοῦ πρὸς λογισμὸν ἀντίβασις οὐχ 
ὥσπερ ἐν μεϑορίῳ τοῦ ἐπιϑυμοῦντος καὶ τοῦ μετα- 

νοοῦντος τὸ τραχὺ καὶ ταραχῶδες καὶ τὸ ἡδόμενον. 
ἀλλ᾽ εὐμενῆ πάντα καὶ φίλα καὶ ποιοῦντα πλείστων 

τυγχάνειν ἀγαϑῶν καὶ ἑαυτῷ χαίρειν ἕκαστον. τοῦ 
ὃὲ προφορικοῦ τὴν Μοῦσαν ὃ Πίνδαρος “οὐ φιλο- 
κερδῆ᾽ φησίν “οὐδ᾽ ἐργάτιν᾽ εἶναι πρότερον, οἶμαι 
ὃὲ μηδὲ νῦν, ἀλλ᾽’ ἀμουσίᾳ καὶ ἀπειροκαλίᾳ τὸν 
κοινὸν τοῦς ἐμπολαῖον χαὶ ἔμμισϑον γενέσϑαι. 

οὐ γὰρ ἡ μὲν “Ἵφροδύτη ταῖς τοῦ ΠΙροποίτου ϑυ- 

γατράσιν ἑμήνιεν ὅτι 

ἱπρῶται μίσεα ᾿μηχανήσαντο καταχέειν νεανίσκων᾽, 

δ᾽ Οὐρανία καὶ Καλλιόπη καὶ ἣ Κλειὼ χαίρουσι 

τοῖς ἐπ᾿ ἀργυρίῳ λυμαινομένοις τὸν λόγον. ἀλλ᾽ 
ἔμοιγε δοκεῖ τὰ τῶν Μουσῶν ἔργα καὶ δῶρα μᾶλλον 
Ἵ᾿ ἢ τὰ τῆς Ἰφουδίτης φιλοτήσια εἶναι. καὶ γὰρ τὸ 

ὄ ἜΣ Ῥοοίδθ γθυβαβ 10. οὐδέ τε Χ: οὐ :ιΌ. Μ: 
ἐναίσιμος 9 τὸ τραχὺ] τραχὺ ΚΒ καὶ τὸ] τὸ λυπού- 
μενον καὶ τὸ Ἰάθτη 11 τυγχάνοντα Ατηγούμϑ καὶ ἢ 
12 Πίνδαρος) ᾿ἰδύμτη. 2, 10 10 Προποίτου Ατηγοΐαϑ: προ- 
πόλου ἃιυῦ προσπόλου εἴ, Ονμᾶ. Μαούδμι. 10, 221 18 1η- 
ΟΘΥΙ Ῥοθίδθ γΘΥΒαΒ. Ἐοσύ. ΘΟΥΤΊΡ.. πρῶται μείλια μαχλήσαντ᾽ 
τ} τεχνήσαντ᾽ οατη Χ) ἀπέχειν νεανίσκων 20 ἐπ᾽ Β: ἐν 

. λυμαινομένοις 50Υ1081 οὕτῃ Ατηγοίο: δικχδεχομένοις 

Ὠ 



60 ᾿ς ΜΑΧΙΜΕ ΟΜΝ ΡΒΙΝΟΙΡΙΒΌΒ ΥΙΒΙΒ 

Ἑ ἔνδοξον, ὅ τινες τοῦ λόγου ποιοῦνται τέλος, ὡς 

ἀρχὴ καὶ σπέρμα φιλίας ἠγαπήϑη" μᾶλλον δ᾽ ὅλως 

οἵ γε πολλοὶ κατ᾽ εὔνοιαν τὴν δόξαν τίϑενται, νο- 

μίζοντες ἡμᾶς μὴ μόνον ἑἕπαινεῖν οὺς φιλοῦμεν. 

ἀλλ᾽ οὗτοι μέν, ὡς ὁ Ἰξίων διώκων τὴν Ἥραν 
,“ τ δ , γι 9 Ἁ - , 
ὥλισϑεν εἰς τὴν νεφέλην, οὕτως ἀντὶ τῆς φιλίας 

εἴδωλον ἀπατηλὸν καὶ πανηγυρίκὸν καὶ περιφερό- 
ν , ς Χ -» " μ᾿ 3 μενον ὑπολαμβάνουσιν. ὁ δὲ νοῦν ἔχων, ἂν ἔν 

πολιτείαις καὶ πράξεσιν ἀναστρέφηται, δεήσεται δόξης 
τοσαύτης, ὅση δύναμιν περὶ τὰς πράξεις ἔκ τοῦ πι- 

Ε' στεύεσϑαι δίδωσιν: οὔτε γὰρ ἡδὺ μὴ βουλομένους 

οὔτε ῥάδιον ὠφελεῖν, βούλεσϑαιν δὲ ποιεῖ τὸ πι- 
στεύειν. ὥσπερ γὰρ τὸ φῶς μᾶλλόν ἐστιν ἀγαϑὸν 

τοῖς βλέπουσιν ἢ τοῖς μὴ βλεπομένοις, οὕτως ἡ δόξα 

τοῖς αἰσϑανομένοις ἢ τοῖς μὴ παρορωμένοις. ὃ δ᾽ 

ἀπηλλαγμένος τοῦ τὰ κοινὰ πράττειν καὶ συνὼν 
Ο - Ἀ 9 κι, "ϑ ς ’ ᾿Ὶ 9 - - ἑαυτῷ καὶ τἀγαϑὸν ἐν ἡσυχίᾳ καὶ ἀπραγμοσύνῃ 

τιϑέμενος τὴν μὲν ἐν ὄχλοις καὶ ϑεάτροις πάνδημον 
718 χαὶ ἀναπεπταμένην δόξαν οὕτως ὡς τὴν ᾿Φφροδίτην 

ὁ Ιππόλυτος ᾿ζπωθϑεν ἁγνὸς ὧν ἀσπάζεται, τῆς δέ 

γε τῶν ἐπιειχῶν καὶ ἐλλογίμων οὐδ᾽ αὐτὸς κατα- 

φρονεῖ" πλοῦτον δὲ καὶ δόξαν ἡγεμονικὴν καὶ δύ- 

ναμιν ἐν φιλίαις οὐ διώκει, οὐ μὴν οὐδὲ φεύγει 
- ΄ ΄ λυλδε)ς ἣ ». λ Χ ἣ κ 

ταῦτα μετρίῳ προσόντ᾽ ἤϑει᾽ οὐδὲ γὰρ τοὺς καλοὺς 

4ά μὴ μόνον] μόνον Μ. Δυΐ Β0Υ. μή «αὖὺ βαρ] θπάθτη 411- 
αὐαϊᾷ δηΐθ οὺς γϑ]αὺ ἀλλὰ καὶ ϑαυμάξειν 10. ἢ οὺς ΑἸὴν οὔτ 
8 περιλαμβάνουσιν Οονδθ5 ἐν Ἰάθῃ) 18 γὰρ ἢ 
14 βλεπομένοις οὗ παρορωμένοις ἀρ] τ] νυἱαθηθον 
1ὅ μὴ παφορωμένοις] περιορωμένοις Οὐδ 65 40 ὍΣΣ αν: 
ΗΡΡ. 102 

[9] 



ΡΗΙΠΟΘΟΡΗ͂Ο ἘΠΕῚ ὈΙΒΒΕΒΕΝΌΟΌΜ. Ἷ 

“- ’ ἤ ες ΄ 9 Ἀ ᾿ 3 , 
τῶν νέων διώκει καὶ ὡραίους. ἀλλὰ τοὺς εὐαγώγους 

καὶ κοσμίους καὶ φιλομαϑεῖο᾽ οὐδ᾽ οἷς ὥρα καὶ χάρις 
συνέπεται καὶ ἄνϑος δεδίττεται τὸν φιλόσοφον οὐδ᾽ 

ἀποσοβεῖ καὶ ἀπελαύνει τῶν ἀξίων ἐπιμελείας τὸ 

δ κάλλος. οὕτως οὖν ἀξίας ἡγεμονικῆς καὶ δυνάμεως 
9 λῚ -: ’, οἿ 9 φ 4 3 9 ΠΩ ἀνδρὶ μετρίῳ καὶ ἀστείῳ προσούσης, οὐκ ἀφέξεται 

- »" } 3 -» 9. ΦὺΝ 7) » 3 »" τοῦ φιλεῖν χαὶ ἀγαπᾶν οὐδὲ φοβήσεται τὸ αὐλικὸς Β 

ἀχοῦσαι καὶ ϑεραπευτικός" ; 

“οὗ γὰρ Κύπριν φεύγοντες ἀνθρώπων ἄγαν 
εις , Ε ἢ: ΄ -᾽ 

10 νοσοῦσ᾽ ὁμοίως τοῖς ἄγαν ϑηρωῶμενοις 

καὶ οἵ πρὸς ἔνδοξον οὕτως καὶ ἡγεμονικὴν φιλίαν 

ἔχοντες. ὁ μὲν οὖν ἀπράγμων φιλόσοφος οὐ φεύ- 
ξεται τοὺς τοιούτους, ὁ δὲ πολιτικὸς καὶ περιέξεται 

αὐτῶν. ἄχουσιν οὐκ ἐνοχλῶν οὐδ᾽ ἐπισταϑμεύων 
τὰ ὦτα διαλέξεσιν ἀκαίροις καὶ σοφιστικαῖς, βουλο- 

’ὔ Ἂ, ΄ Ἁ ΄ Ἁ 7 

μένοις δὲ χαίρων καὶ διαλεγόμενος καὶ σχολάξων 

καὶ συνὼν προϑύμως. 
ὃ. Σπείρω δ᾽ ἄρουραν δώδεχ᾽ ἡμερῶν ὁδὸν 
Βερέχκυντα χῶρον" 

40 οὗτος εἰ μὴ μόνον φιλογέωργος ἀλλὰ καὶ φιλάν- Ο 
ϑρωπος ἦν, ἥδιον ἂν ἔσπειρε τὴν τοσούτους τρέ- 

’ μ᾿ ὙΠ 9 ’ 3 » ΄, φειν δυναμένην ἢ τὸ ἀντισϑένους ἐχεῖνο χωρίδιον., 
τι ὃ μόλις Αὐτολύκῳ παλαίειν ἂν ἤρκεσε' εἰ δέ δὲ 

μ σι 

2 οΥὼ νϑυθοσιχη οϑὺ: οὐδὲ τὸ κάλλος (τούτων), οἷς ὥρα 
καὶ χάρις καὶ ἄνϑος συνέπεται, δεδίττεται τὸν φιᾶ. οὐδ᾽ 
ἀἁποσοβεῖ 10 νοσοῦσ᾽ ϑίοθαθαβ (ΕἼοΥ. 68, 8): νοσοῦσιν 
10. ἄγαν ϑηρωμένοις Μ' (οὖ ν. 1): ἀγαϑὰ ἡρημένοις 14 ἄπου- 
σιν ὰ: ἀκούειν 18. Ναῦοῖς. Ρ. 52 20 Ἔ; φιλογεωργός 
21 ἦν Ταηῖτ8 28 Αὐτολύκῳ ΝΥ: αὐτὸ (αυὺ αὐτῷ) αὖ 
10. παλαίειν : πάλιν Ὁ. ἂν ἤρκεσε ἡ : ἀνήρηκας οὗ, Χρη. 
ΘΎΤΩΡ. 8, 8 εἰ δέ σε (εἴ σε δὲ τι61) ἠρόμην --- παραι- 
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ἠρόμην τὴν οἰκουμένην ἅπασαν ἐπιστρέφειν παραι- 

τοῦμαι. καίτοι ᾿Επίκουρος τἀγαϑὸν ἐν τῷ βαϑυ- 
τάτῳ τῆς ἡσυχίας ὥσπερ ἐν ἀκλύστῳ λιμένι καὶ 

κωφῷ τιϑέμενος τοῦ εὖ πάσχειν τὸ εὖ ποιεῖν οὐ 
μόνον κάλλιον ἀλλὰ καὶ ἥδιον εἶναί φησι. χαρᾶς δ᾽ 
γὰρ οὐδὲν οὕτω γόνιμόν ἐστιν ὡς χάρις" ἀλλὰ σο- 
φὸς ἦν ὃ ταῖς Χάρισι τὰ ὀνόματα ϑέμενος ᾿4γλαΐην 

Ὁ καὶ Εὐφροσύνην καὶ Θάλειαν" τὸ γὰρ ἀγαλλόμενον 
καὶ τὸ χαῖρον ἐν τῷ διδόντι τὴν χάριν πλεῖόν ἐστι 
καὶ καϑαρώτερον. διὸ τῷ πάσχειν εὖ αἰσχύνονται το 
πολλάκις, ἀεὶ δ᾽ ἀγάλλονται τῷ εὖ ποιεῖν" εὖ δὲ 
ποιοῦσι πολλοὺς οἵ ποιοῦντες ἀγαϑοὺς ὧν πολλοὶ 

δέονται" καὶ τοὐναντίον, οἵ ἀεὶ διαφϑείροντες ἣγε- 

μόνας ἢ βασιλεῖς ἢ τυράννους διάβολον καὶ συκχο- 

φάνταν καὶ κόλακες ὑπὸ πάντων ἑλαύνονται καὶ τι 
κολάζονται, καϑάπερ οὐκ εἰς μίαν κύλικα φάρμακον 

Ἑ ἐμβάλλοντες. ϑανάσιμον, ἀλλ᾽ εἰς πηγὴν δημοσίᾳ 
δέουσαν, ἧ χρωμένους πάντας δρῶσιν. ὥσπερ οὖν 
τοὺς Καλλίου κωμωδουμένους κόλακας γελῶσιν, οὺς 

οὐ πῦρ οὐδὲ σίδηρος } 20 
οὐδὲ χαλκὸς ἀπείργει 
μὴ φοιτᾶν ἐπὶ δεῖπνον 

τοῦὔῦμαι] Ἰοοι8 ἀρβρουαῖιβ. [ἢ ϑ'υτ ὉΟ115 ῬΙΌΡΟϑΪ ΘΧΘΙΏΡ]1 
ουαύϊῳ πᾶθο: ὁ δὲ Σπεέρω μὲν {ὼς ἥδιστα τὴν οἰκουμένην, 
“Ἅπασι δ᾽ εἰς τδοφὴν παραιτοῦμαι: Πᾶπο Θμϊη βθηὐθη 8} 
Ἰοοβ τϑαυϊγιῦ ἀἴαθθ τὰ συμφραξόμενα, αὐδηπηατδηη ὙΘΥϑιι5 
ῬΟΒΟΘΥΙΟΥΙΒ σου ἀρ ἤηγ6 πραθθοὸ - 2. ᾿Επίκουρος [ξθηον 
Ῥ. 828 ὅ Κοοϊτυβ (8 Ρ. 4956) ἄππο νϑυϑιχῃ οἰθοιῦ: χαρᾶς γὰρ 
οὕτω γόνιμον οὐδὲν ὡς χάρις 10 εὖ πάσχειν ΒΘΏΒΘΙΘΥΤΙΒ 
19 γελῶσιν οὺἣς ὟὟἥἠΤ : λέγουσιν. ΝΑ] ψέγουσιν οὺς 20 οὐδὲ 
ΜοιποἸτίαβ: οὐ 10. ἀπείργει Ἰᾶθῃηι: εἴργει οἵ, Ἰζοοκ. 1 Ρ. 808 
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κατὰ τὸν Εὔπολιν: τοὺς δ᾽ ᾿Ζπολλοδώρου τοῦ τυ- 
ράννου καὶ Φαλάριδος καὶ Διονυσίου φίλους καὶ 

συνήϑεις ἀπετυμπάνιξον, ἐστρέβλουν καὶ ἐνεπίμπρα- 

σαν. ἐναγεῖς ἐποιοῦντο καὶ καταράτους, ὡς ἐκχεί- 
Ν " ΄ [κᾺ ΄ Χ ᾿ 2 

νῶν μὲν ἀδικούντων ἕνα τούτων δὲ πολλοὺς δὲ 

ἑνὸς τοῦ ἄρχοντος᾽ οὕτως οἵ μὲν ἰδιώταις συν- 

όντες αὐτοὺς ἐχείνους ποιοῦσιν ἑαυτοῖς ἀλύπους 

καὶ ἀβλαβεῖς καὶ προσηνεῖς, ὃ δ᾽ ἄρχοντος ἦϑος 
ἀφαιρῶν μοχϑηρὸν ἢ γνώμην ἐφ᾽ ὃ δεῖ συγκατευ- 

1 ϑύνων τρόπον τινὰ δημοσίᾳ φιλοσοφεῖ καὶ τὸ χοινὸν 
3 -Ὁ τ΄ Ὰ -" " 6 - ἐπανορϑοῦται, ᾧ πάντες διοικοῦνται. τοῖς ἱερεῦσιν 
Υ- ἢ ᾿ τ ΄ ᾿ Ω ᾽ ᾿ 

αἰδῶ καὶ τιμὴν αἵ πόλεις νέμουσιν, ὅτι τἀγαϑὰ 

παρὰ τῶν ϑεῶν οὐ μόνον αὑτοῖς καὶ φίλοις καὶ 
οἰκείοις, ἀλλὰ κοινῇ πᾶσιν αἰτοῦνται τοῖς πολίταις" 

τι καίτοι τοὺς ϑεοὺς οἵ ἱερεῖς οὐ ποιοῦσιν ἀγαϑῶν 

δοτῆρας. ἀλλὰ τοιούτους ὄντας παρακαλοῦσι" τοὺς 

δ᾽ ἄρχοντας οἵ συνόντες τῶν φιλοσόφων δικαιοτέ- 

ρους ποιοῦσι καὶ μετριωτέρους καὶ προϑυμοτέρους 

εἰς τὸ εὖ ποιεῖν, ὥστε καὶ χαίρειν εἰκός ἐστι μᾶλλον. 

2). 4. Ἐμοὶ δὲ δοκεῖ καὶ λυροποιὸς ἂν ἥδιον λύραν 119 
ἐργάσασϑαι καὶ προϑυμότερον, μαϑὼν ὡς ὃ ταύτην 

κτησόμενος τὴν λύραν μέλλει τὸ Θηβαίων ἄστυ τει- 

χίζειν ὡς ὁ ᾿μφίων, ἢ τὴν “ακεδαιμονίων στάσιν 

παύειν ἐπάδων καὶ παραμυϑούμενος ὡς Θαλῆς" καὶ 
’ ς ,ὔ δ - ς - 

25 τεκτῶν ὁμοίως πηδάλιον δημιουργῶν ἡσϑῆναι, πυ- 

ϑόμενος ὅτι τοῦτο τὴν Θεμιστοκλέους ναυαρχίδα 

κυβερνήσει προπολεμοῦσαν τῆς ᾿Ελλάδος ἢ τὴν Πομ- 

4 καὶ] οὐ. Τη61 11 ᾧ Τὰπῖπ8: ὡς 22 τὴν λύραν] 
461]. Ἡουν ογάθητιβ 24 τηϑ] τὴ ὡς ὃ Θαλῆς 

θὰ 
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πηίου τὰ πειρατικὰ καταναυμαχοῦντος᾽ τί οὖν οἶξι 

περὶ τοῦ λόγου τὸν φιλόσοφον. διανοούμενον, ὡς ὃ 

Β τοῦτον παραλαβὼν πολιτικὸς ἀνὴρ καὶ ἡγεμονικὸς 

κοινὸν ὄφελος ἔσται δικαιοδοτῶν, νομοϑετῶν, κολά- 

ξων τοὺς πονηρούς, αὔξων τοὺς ἐπιεικεῖς καὶ ἀγα- ὅ 

ϑούς; ἐμοὶ δὲ δοκεῖ καὶ ναυπηγὸς ἀστεῖος ἥδιον 
ἐργάσασϑαι πηδάλιον, πυϑόμενος ὅτι τοῦτο τὴν 

᾿“ργὼ κυβερνήσει τήν πᾶσι μέλουσαν᾽" καὶ τεκτο- 

νικὸς οὐκ ἂν οὕτω κατασχευάσαι ἄροτρον προϑύμως 

ἢ ἅμαξαν, ὡς τοὺς ἄξονας, οἷς ἔμελλε Σόλων τοὺς 10 

νόμους ἐγχαράξειν. καὶ μὴν οἵ λόγοι τῶν φιλοσό- 

φωῶν,. ἐὰν ψυχαῖς ἡγεμονικῶν καὶ πολιτικῶν ἀνδρῶν 
ἐγγραφῶσι βεβαίως καὶ κρατήσωσι.. νόμων δύναμιν 

λαμβάνουσιν" ἣ καὶ Πλάτων εἰς Σικελίαν ἔπλευσεν, 
ἐλπίζων τὰ δόγματα νόμους καὶ ἔργα ποιήσειν ἕν τι 

Ο τοῖς Διονυσίου πράγμασιν. ἀλλ᾽ εὗρε Διονύσιον 
ὥσπερ βιβλίον παλίμψηστον ἤδη μολυσμῶν ἀνά- 

πλεῶν χαὶ τὴν βαφὴν οὐκ ἀνιέντα τῆς τυραννίδος, 

ἐν πολλῷ χρόνῳ δευσοποιὸν οὖσαν καὶ δυσέχπλυ- 
τον᾿ ἀχμαίους δ᾽ ὄντας ἔτι δεῖ τῶν χρηστῶν ἀντι- 30 

λαμβάνεσϑαν λόγων. 

6 οοτγὶρ. σἱᾶ. δὰ χὰν ργὸ κχαὶ δαῦ ἐργάσεσθϑαι Ῥτὸ 
ἐργάσασϑαι δαὺ ἥδιον ἄν γγο ἥδιον 8 πᾶσι μέλουσαν] 
Ήοτη. μ' τ0 9 προϑύμως ἄροτρον ΒΘΏΒΘΙΘΙτ8 20 ἀκ- 
μαέους Οοτδθ5: δρομαίους. 



ΠΡΟΣ ἩΓΜΟΝΑ ΑἸΤΑΙΪΔΕΥΤΟΝ. 

1, “Πλάτωνα Κυρηναῖοι παρεκάλουν νόμους τὲ Ἢ 

γραψάμενον αὐτοῖς ἀπολιπεῖν καὶ διακοσμῆσαι τὴν 

πολιτείαν. ὃ δὲ παρῃτήσατο φήσας χαλεπὸν εἶναι Κυ- 

5 θηναίοις νομοϑετεῖν οὕτως εὐτυχοῦσιν᾽ “οὐδὲν γὰρ 

οὕτω γαῦρον᾽ καὶ τραχὺ καὶ δύσαρκτον "ὡς ἀνὴρ ἔφυ᾽ 
εὐπραγίας δοκούσης ἐπιλαμβανόμενος. διὸ τοῖς ἄρ- 

χουσι χαλεπόν ἐστι σύμβουλον περὶ ἀρχῆς γενέσϑαι" ἘἙ 

τὸν γὰρ λόγον ὥσπερ ἄρχοντα παραδέξασϑαι φο- 

10 βοῦνται. μὴ τῆς ἐξουσίας αὐτῶν τἀγαϑὸν κολούσδῃ 

τῷ καϑήκοντι δουλωσάμενος. οὐ γὰρ ἴσασι τὰ Θεο- 

πόμπου τοῦ Σπαρτιατῶν βασιλέως, ὃς πρῶτος ἐν 
Σπάρτῃ τοῖς βασιλεύουσι καταμίξας τοὺς ᾿Εφόρους, 

εἶτ᾽ ὀνεϊδιξζόμενος ὑπὸ τῆς γυναικός, εἰ τοῖς παισὶν 

τι. ἐλάττονα παραδώσει τὴν ἀρχὴν ἧς παρέλαβε. ᾿μεί- 
ξονα μὲν οὖν᾽ εἶπεν ὅσῳ καὶ βεβαιοτέραν". τὸ γὰρ 
σφοδρὸν ἀνεὶς καὶ ἄκρατον αὐτῆς ἅμα τῷ φϑόνῳ 

διέφυγε τὸν κίνδυνον. καίτοι Θεόπομπος μὲν εἰς Ἐ 

ἑτέρους τὸ τῆς ἀρχῆς ὥσπερ ῥεύματος μεγάλου πα- 

50 θοχετευσάμενος, ὅσον ἄλλοις ἔδωκεν, αὑτοῦ περιέ- 

ὅ Νδυοκ. Ρ. 617 [10 τἀγαϑὸν ἕ: τὸ ἀγαϑὸν 
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κοψεν᾽ ὃ δ᾽ ἔκ φιλοσοφίας τῷ ἄρχοντι πάρεδρος 
καὶ φύλαξ ἐγκατοικισϑεὶς λόγος, ὥσπερ εὐεξίας 

τῆς δυνάμεως τὸ ἐπισφαλὲς ἀφαιρῶν, ἀπολείπει τὸ 
ὑγιαῖνον. ἢ 

2, ᾿4λλὰ νοῦν οὐκ ἔχοντες οὗ πολλοὶ τῶν βασι- 
λέων καὶ ἀρχόντων μιμοῦνται τοὺς ἀτέχνους ἀν- 

δριαντοποιούς, οὗ νομίζουσι μεγάλους καὶ ἁδροὺς 

φαίνεσϑαι τοὺς κολοσσούς, ἂν διαβεβηκότας σφόδρα 

780 καὶ διατεταμένους καὶ κεχηνότας πλάσωσι" καὶ γὰρ 
οὗτοι βαρύτητι φωνῆς καὶ βλέμματος τραχύτητι καὶ 

, ΄ Ν »} ’, ’, 2 ς δυσκολίᾳ τρόπων καὶ ἀμιξίᾳ διαίτης ὄγκον ἡγεμο- 

νίας καὶ σεμνότητα μιμεῖσϑαι δοκοῦσιν, οὐδ᾽ ὁτιοῦν 
“« -ὕ᾿ὦ ’ 9 ΙΑ τι Ἁ 

τῶν κολοσσικῶν διαφέροντες ἀνδριάντων, οἱ τὴν 
ἔξωϑεν ἡρωικὴν καὶ ϑεοπρεπῆ μορφὴν ἔχοντες ἐντός 

εἰσι γῆς μεστοὶ καὶ λίϑου καὶ μολίβδου: πλὴν ὅτι 

τῶν μὲν ἀνδριάντων ταῦτα τὰ βάρη τὴν ὀρϑότητα 
΄ Δ κ.-5 - ᾿ δ 3 9 ᾿ 

μόνιμον καὶ ἀκλινῆ διαφυλάττει, οὗ δ᾽ ἀπαίδευτον 

Β στρατηγοὶ καὶ ἡγεμόνες ὑπὸ τῆς ἐντὸς ἀγνωμοσύνης 

πολλάκις σαλεύονται καὶ περιτρέπονται" βάσει γὰρ 

οὐ᾽ κειμένῃ πρὸς ὀρϑὰς ἐξουσίαν ἐποικοδομοῦντες 

ὑψηλὴν συναπονεύουσι. δεῖ δέ. ὥσπερ ὃ κανὼν 
αὐτός. ἀστραβὴς γενόμενος καὶ ἀδιάστροφος, οὕτως 

ἀπευϑύνει τὰ λοιπὰ τῇ πρὸς αὑτὸν ἐφαρμογῇ καὶ 

παραϑέσει συνεξομοιῶν, παραπλησίως τὸν ἄρχοντα 

πρῶτον αὐτὸν τὴν ἀρχὴν κτησάμενον ἐν ἑαυτῷ καὶ 

κατευϑύναντα τὴν ψυχὴν καὶ χαταστησάμενον τὸ 

8 φανεῖσϑαν ΜεανΙρΊΒ 28 ἢ: αὐτὸν 24 συνεξο- 
μοιῶν ιοὈδοιιβ (46, 100): συνεφομοιῶν τἀπᾶθ συναφομοιῶν ὟὟΥ 
Φῦ αὐτὸν] οτη. Τηο] τὴν ἢ 20 ψυχὴν ἰάθπι: ἀρχὴν 

οι 
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ἦϑος οὕτω συναρμόττειν τὸ ὑπήκοον" οὔτε γὰρ 

πίπτοντός ἐστιν ὀρθοῦν οὔτε διδάσκειν ἀγνοοῦντος 

οὔτε χοσμεῖν ἀχκοσμοῦντος ἢ τάττειν ἀταχτοῦντος ἢ 

ἄρχειν μὴ ἀρχομένου" ἀλλ᾽ οἵ πολλοὶ κακῶς φρο- 

δ νοῦντες οἴονται πρῶτον ἐν τῷ ἄρχειν ἀγαϑὸν εἶναι 
τὸ μὴ ἄρχεσϑαι, καὶ ὅ γε Περσῶν βασιλεὺς πάντας 

ἡγεῖτο δούλους πλὴν τῆς αὑτοῦ γυναικός, ἧς μά- 
λιστα δεσπότης ὥφειλεν εἶναι. 

8. Τίς οὖν ἄρξει τοῦ ἄρχοντος: ὃ νόμος ὃ 
10 πάντων βασιλεὺς ϑνατῶν τε καὶ ἀϑανάτων᾽ ὡς ἔφη 

, Πίνδαρος, οὐκ ἐν βιβλίοις ἔξω γεγραμμένος οὐδέ 

τισι ξύλοις.. ἀλλ᾽ ἔμψυχος ὧν ἐν αὐτῷ λόγος, ἀεὶ 

συνοικῶν καὶ παραφυλάττων καὶ μηδέποτε τὴν ψυ- 

χὴν ἐῶν ἔρημον ἡγεμονίας. ὃ μὲν γὰρ Περσῶν βα- 

ι6 σιλεὺς ἕνα τῶν κατευναστῶν εἶχε πρὸς τοῦτο τεταγ- 

μένον, ὥσϑ᾽ ξἕωϑεν εἰσιόντα λέγειν πρὸς αὐτόν 
“ἀνάστα, ὦ βασιλεῦ, καὶ φρόντιξε πραγμάτων, ὧν 

σε φροντίζειν ὃ μέγας ϑΦρομάσδης ἠϑέλησε"᾽ τοῦ δὲ 

πεπαιδευμένου καὶ σωφρονοῦντος ἄρχοντος ἐντός 
90 ἔστιν ὃ τοῦτο φϑεγγόμενος ἀεὶ καὶ παρακελευόμενος. 

Πολέμων γὰρ ἔλεγε τὸν ἔρωτα εἶναι ᾿ϑεῶν ὑπηρε- 

σίαν εἰς νέων ἐπιμέλειαν καὶ σωτηρίαν" ἀληϑέστε- 

ρον δ᾽ ἄν τις εἴποι τοὺς ἄρχοντας ὑπηρετεῖν ϑεῷ 

πρὸς ἀνθρώπων ἐπιμέλειαν καὶ σωτηρίαν, ὅπως ὧν 

10 ϑνατῶν ῬῬΙπαδτιβ (ΒεΥΡΊς: 1 Ρ. 489): ϑνητῶν 
11 Ν: γεγραμμένοις .12 ἐν αὐτῷ Οοταᾶθβ: ἑαυτῷ «αὐ ἐν 
ἑαυτῷ 18 μέγας Φρομάσδης ΚΑΙ ιγαββουαθ: μεσορομάσδης 
οὗ, ὙἹῦ. Ατὐΐαχ. ο. 29 22 καὶ σωτηρίαν 8161 6Χ ΟΟΙΏΡΔΥ. 
ἜΠΗ ΘΗ: οὐ οτη. ὁ. ὃ - 
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ϑεὸς δίδωσιν ἀνθρώποις καλῶν καὶ ἀγαϑῶν τὰ μὲν 
νέμωσι τὰ δὲ φυλάττωσιν. 

ὁρᾷς τὸν ὑψοῦ τόνδ᾽ ἄπειρον αἰϑέρα, 
καὶ γῆν πέριξ ἔχονθ᾽ ὑγραῖς ἐν ἀγκάλαις: 

ὁ μὲν καϑίησιν ἀρχὰς σπερμάτων προσηκόντων γῆ 
δ᾽ ἀναδίδωσιν, αὔξεται δὲ τὰ μὲν ὄμβροις τὰ δ᾽ 
ἀνέμοις τὰ δ᾽ ἄστροις ἐπιϑαλπόμενα καὶ σελήνῃ, 

κοσμεῖ δ᾽ ἥλιος ἅπαντα καὶ πᾶσι τοῦτο δὴ τὸ παρ᾽ 
ἰν -“ ’ὔ 3 "Α »} Ἁ -. ἊΝ 

αὑτοῦ φίλτρον ἐγκεράννυσιν. ἀλλὰ τῶν τοιούτων 
᾿ ΄ τι ᾿ ΄ , . 9 καὶ τηλικούτων ἃ ϑεοὶ χαρίζονται δώρων καὶ ἀγα- 

ϑῶν οὐχ ἔστιν ἀπόλαυσις οὐδὲ χρῆσις ὀρϑὴ δίχα 
νόμου καὶ δίκης καὶ ἄρχοντος. δίκη μὲν οὖν νόμου 

’ 2 , ΄ 3 ,ὕ᾿ 2 ,7 2 
τέλος ἐστί, νόμος δ᾽ ἄρχοντος ἔργον. ἄρχων ὃ 

εἰκὼν ϑεοῦ τοῦ πάντα κοσμοῦντος. οὐ Φειδίου δεό- 

μενος πλάττοντος οὐδὲ Πολυκλείτου καὶ Μύρωνος, 
9 3 Ψ . ἱψ , 3 ς . 2 μὰ - 

ἀλλ᾽ αὐτὸς αὑτὸν εἰς ὁμοιότητα ϑεῷ δι ἀρετῆς κα- 

Ἐ ϑιστὰς καὶ δημιουργῶν ἀγαλμάτων τὸ ἥδιστον ὀφϑῆ- 

ναι καὶ ϑεοπρεπέστατον. οἷον δ᾽ ἥλιον ἐν οὐρανῷ 
περικαλλὲς εἴδωλον ἑαυτοῦ καὶ σελήνην ὃ ϑεὸς 
ἐνίδρυσε, τοιοῦτον ἐν πόλεσι μίμημα καὶ φέγγος 9 

ἄρχων “ὅστε ϑεουδὴς εὐδικίας ἀνέχῃσι᾽, τουτέστι 
ϑεοῦ λόγον ἔχων διάνοιαν. οὐ σχῆπτρον οὐδὲ 

- κεραυνὸν οὐδὲ τρίαιναν. ὡς ἔνιοι πλάττουσιν ἕαυ- 
τοὺς καὶ γράφουσι τῷ ἀνεφίκτῳ᾽ ποιοῦντες ἐπίφϑο- 
νον τὸ ἀνόητον. νεμεσᾷ γὰρ ὃ ϑεὸς τοῖς ἀπο- 

8 Νδιοῖ. Ρ. 668 4 ἔχοντα αὐταῖς ἀγκάλαις τι. 1] 9 αὗ- 
τοῦ Ἐ: αὐτοῦ τοιούτων “:τοσούτων οἷ. δῖον. 46,10: 91 οἵ 
Ἤοτη. τ 109. 111 22 καὶ διάνοιαν Ἐ, .5ρα γροῦθ 56 μεθοῦ 
γαϊσαύδ 

10 

Ρ) 
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μιμουμένοις βροντὰς καὶ κεραυνοὺς καὶ ἀκτινοβο- 

λίας, τοὺς δὲ τὴν ἀρετὴν ξηλοῦντας αὐτοῦ καὶ πρὸς 181 

τὸ χαλὸν χαὶ φιλάνθρωπον ἀφομοιοῦντας ἑαυτοὺς 
ἡ δό 2 Ἁ , - αὶ Α »} ἡδόμενος αὔξει καὶ μεταδίδωσι τῆς περὶ αὑτὸν εὐνο- 

5 μίας καὶ δίκης καὶ ἀληϑείας καὶ πραότητος ὧν 
ϑειότερον οὐ πῦρ ἐστιν οὐ φῶς οὐχ ἡλίου δρόμος 

οὐκ ἀνατολαὶ καὶ δύσεις ἄστρων οὐ τὸ ἀΐδιον καὶ 
ἀθάνατον. οὐ γὰρ χρόνῳ ξωῆς ὁ ϑεὸς εὐδαίμων α : γὰρ χθοόγρ ΠΞ Στ ς δυ μ 

ἀλλὰ τῆς ἀρετῆς τῷ ἄρχοντι᾽ τοῦτο γὰρ ϑεῖόν ἐστι, 

τὸ καλὸν δ᾽ αὐτῆς καὶ τὸ ἀρχόμενον. 
᾿ 3 , Χ 53 3 Ἁ » ’ ͵ 4, ᾿Δνάξαρχος μὲν οὖν ἐπὶ τῷ Κλείτου φόνῳ 

δεινοπαϑοῦντα παραμυϑούμενος ᾿'4λέξανδρον ἔφη καὶ 

τῷ 4ιὶ τὴν Δίκην εἶναι καὶ τὴν Θέμιν παρέδρους, Β 
ἵνα πᾶν πραττόμενον ὑπὸ βασιλέως ϑεμιτὸν δοκῇ 

᾿ , ὼ 3 3 - δ ἀξ γι , ν σι σι, τς μιν 
10 καὶ δίκαιον" οὐκ ὀρθῶς οὐδ᾽ ὠφελίμως τὴν ἐφ᾽ οἷς 

ἥμαρτε μετάνοιαν αὐτοῦ τῷ πρὸς τὰ ὅμοια ϑαρρύ- 

νειν ἰώμενος. εἰ δὲ δεῖ ταῦτ᾽ εἰκάξειν, ὃ μὲν Ζεὺς 
οὐκ ἔχει τὴν Ζίκην πάρεδρον, ἀλλ᾽ αὐτὸς Δίκη καὶ 

Θέμις ἐστὶ καὶ νόμων ὃ πρεσβύτατος καὶ τελειότα- 
ἴω Α Ἁ Ο ’ Ἁ , ἃ 

.ο τος. οἱ δὲ παλαιοὶ οὕτω λέγουσι καὶ γράφουσι καὶ 

διδάσκουσιν, ὡς ἄνευ Ζέκης ἄρχειν μηδὲ τοῦ Ζ,ιὸς 

καλῶς δυναμένου" “ἡ δέ γε παρϑένος ἐστί" καϑ' 

Ἡσίοδον ἀδιάφϑορος, αἰδοῦς χαὶ σωφροσύνης καὶ 
ὠφελείας σύνοικος" ὅϑεν “αἰδοίους᾽ προσαγορεύουσι 

ο5 τοὺς βασιλεῖς" μάλιστα γὰρ αἰδεῖσϑαι προσήκει τοῖς 

12 χαὶ τῷ 4ιὶ --- τὴν Θέμιν Ὗ : κλείτω δὴ -- τὴν τῶν 
ἡγεῶν 18 παρέδρους] οἵ. ὅορῃ. Ο. Ο. 1881 22 γε] τε 
Ἡδοβιοᾶσβ (Ὁ Ὁ. 266) 24 ὠφελείας] ἀληϑείας οοὔοχ Χ 
10. σύνοικος Χ: ἔνοικος 10. αἰδοίους] οὗ, Ηοτη. 2) 402. σ 814 
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ἥκιστα φοβουμένοις. φοβεῖσϑαι δὲ δεῖ τὸν ἄρχοντα 

τοῦ παϑεῖν κακῶς μᾶλλον τὸ ποιῆσαι" τοῦτο γὰρ 

αἴτιόν ἐστιν ἐχείνου καὶ οὗτός ἐστιν ὃ φόβος τοῦ 
ἄρχοντος φιλάνθρωπος καὶ οὐκ ἀγεννής, ὑπὲρ τῶν 

ἀρχομένων δεδιέναι μὴ λάϑωσι βλαβέντες. 
ςς Χ ῇ Ν - 7, 2 δ5η κ 

ὡς δὲ κύνες περὶ μῆλα δυσωρήσονται ἕν" αὐλῇ. 

ϑηρὸς ἀκούσαντες κρατερόφρονορ..᾽ 

οὐχ ὑπὲρ αὑτῶν ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῶν φυλαττομένων. ὃ. 

δ᾽ ᾿Επαμεινώνδας, εἰς ἑορτήν τινα καὶ πότον ἀνει- 

μένως τῶν Θηβαίων ῥυέντων, μόνος ἑφώδευε τὰ 
ὅπλα καὶ τὰ τείχη. νήφειν λέγων καὶ ἀγρυπνεῖν 

ὡς ἂν ἐξῇ τοῖς ἄλλοις μεϑύειν καὶ καϑεύδειν. "καὶ 

Κάτων ἐν Ἰτύκῃ τοὺς ἄλλους ἅπαντας ἀπὸ τῆς ἥττης 

ἐκήρυττε πέμπειν ἐπὶ ϑάλατταν' καὶ ἐμβιβάσας, 
εὔπλοιαν εὐξάμενος ὑπὲρ αὐτῶν, εἰς οἶκον ἐπανελ- 
ϑὼν ἑαυτὸν ἀπέσφαξε: διδάξας ὑπὲρ τένων δεῖ τὸν 
ΕΣ ἜΣ ,ὰ -» Ν ΄ " Χ "ὕ ἄρχοντα τῷ φόβῳ χρῆσϑαι καὶ τίνων δεῖ τὸν ἄρ- 
χοντα καταφρονεῖν. Κλέαρχος δ᾽ ὁ Ποντικὸς τύ- 

ραννος εἰς κιβωτὸν ἐνδυόμενος ὥσπερ ὕφις ἐκάϑευδε. 
΄, 3 Ά ς 2 "»" 3 ἰῥ - , καὶ ᾿“ριστόδημος ὁ 4ργεῖος εἰς ὑπερῷον οἴκημα 

ϑύραν ἔχον ἐπιρραχτήν, ἧς ἐπάνω τιϑεὶς τὸ κλινί- 
διον ἐχάϑευδε μετὰ τῆς ἑταίρας" ἡ δὲ μήτηρ ἐκεί- 

6 » , ;: ᾿« 5.6, ς ’ 

νης ὑφεῖλκε κάτωϑεν τὸ κλιμάκιον. εἰϑ' ἡμέερας 

πάλιν προσετίϑει φέρουσα. πῶς οὗτος. οἴεσϑε, τὸ 
, 2 ’, Ἁ Ν 3 " Χ 7 

ϑέατρον ἐπεφρίκει καὶ τὸ ἀρχεῖον, τὸ βουλευτήριον, 
τὸ συμπόσιον, ὃ τὸν ϑάλαμον ἑαυτῷ δεσμωτήριον 

πεποιηκώς; τῷ γὰρ ὄντι δεδίασιν οἵ βασιλεῖς ὑπὲρ 

6 Ηομι. Καὶ 184 20 ᾿ἀριστόδημος] ᾿Δρίστιππος Υ]ὔ. 
Ατοῦ. ο. 3όὃ ὀ ἝἼᾷ321 ἧς] ἀο]ονθυὶπὶ 

15 

20 
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τῶν ἀρχομένων, οἵ δὲ τύραννοι τοὺς ἀρχομένους" 

διὸ τῇ δυνάμει τὸ δέος συναύξουσι" πλειόνων γὰρ 

ἄρχοντες πλείονας φοβοῦνται. 

ὅ. Οὐ γὰρ εἰχὸς οὐδὲ πρέπον, ὥσπερ ἔνιοι φι- Ἐ 

᾿ς πλύσοφοι λέγουσι, τὸν ϑεὸν ἐν ὕλῃ πάντα πασχούσῃ 
᾿ς χαὶ πράγμασι μυρίας δεχομένοις ἀνάγκας καὶ τύχας 

καὶ μεταβολὰς ὑπάρχειν ἀναμεμιγμένον" ἀλλ᾽ ὁ μὲν 
ἄνω που περὶ τὴν ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ οὕτω φύσιν 
ἔχουσαν ἱδρυμένος ἐν βάϑροις ἁγίοις, ἣ φησι Πλά- 

τοτῶν, εὐθείᾳ περαίνει κατὰ φύσιν περιπορευόμενος" 

οἷον δ᾽ ἥλιος ἐν οὐρανῷ μίμημα τὸ περικαλλὲς 

αὐτοῦ δι’ ἐσόπτρου εἴδωλον ἀναφαίνεται τοῖς ἐκεῖ- 

νον ἐνορᾶν δι’ αὐτοῦ δυνατοῖς, οὕτω τὸ ἕν πόλεσι 
φέγγος εὐδικίας καὶ λόγου τοῦ περὶ αὑτὸν ὥσπερ 

τ εἰχόνα κατέστησεν, ἣν οἷ μακάριοι καὶ σώφρονες ἐκ 182 
φιλοσοφίας ἀπογράφονται πρὸς τὸ κάλλιστον τῶν 

πραγμάτων πλάττοντες ἑαυτούς. ταύτην δ᾽ οὐδὲν 
ἐμποιεῖ τὴν διάϑεσιν ἢ λόγος ἔκ φιλοσοφίας παρα- 

γενόμενος" ἵνα μὴ πάσχωμεν τὸ τοῦ ᾿4λεξάνδρου, 
90 ὃς ἐν Κορίνϑῳ 4΄ιογένην ϑεασάμενος καὶ δι᾽ εὐφυΐαν 

ἀγαπήσας καὶ ϑαυμάσας τὸ φρόνημα καὶ τὸ μέγε- 

ὃος τἀνδρὸς εἶπεν “εἰ μὴ ᾿'4λέξανδρος ἤμην, 4])ιογέ- 

γι Τὴ μὲν Ὗ: ἡμῖν 8 οὕτω] ὡσαύτως Ὦ 9 Πλάτων] 
. Ῥ. 116 ἃ. οὗ ῬΒδΘαΥ. Ρ. 204 [10 εὐϑείᾳ ᾿;: εὐθέα 

ΘΕ: 601} 11 οἷον δ᾽ ἥλιος κε] ἕογῦ. Θουτῖρ. οἷον δ᾽ 
ἥλιος ἐν οὐρ. μίμημά τε περικαλλὲς αὐτοῦ καὶ εἴδωλον ἀνα- 

“ φαίνεται οοὐΐ. ἀο]δίο δι᾽ ἐσόπτρου αὖ “Β]οββθιηαῦθ δα δι᾽ αὐτοῦ 
(1. 18); δὴ θιηθπαἀδηᾶσπῃ δίκην ἐσόπτρου καὶ εἴδωλον ὃ 
14 αὑτὸν ΑὈΥΘΒΟΒΙαΒ: αὐτὴν ἀαὖὺ αὐτὸν 10 τῶν παρα- 
δειγμάτων Μ' 22 Ἔ; τοῦ ἀνδρὸς 

ῬΙαΐασομὶ ΜοταΙα. ὙΟ].Υ͂. Ὧ 
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νης ἂν ἤμην᾽" ὀλίγου δέων εἰπεῖν, τὴν περὶ αὑτὸν 
εὐτυχίαν καὶ λαμπρότητα καὶ δύναμιν ὡς κώλυσιν 
ἀρετῆς καὶ ἀσχολίαν βαρυνόμενος καὶ ξηλοτυπῶν 
τὸν τρίβωνα καὶ τὴν πήραν, ὅτι τούτοις ἦν ἀνίκη- 
τος καὶ ἀνάλωτος Ζ᾽ιογένης, οὐχ ὡς ἐκεῖνος ὅπλοις 

καὶ ἵπποις καὶ σαρίσσαις. ἐξῆν οὖν φιλοσοφοῦντα 
καὶ τῇ διαϑέσει γίγνεσθαι Διογένην καὶ τῇ τύχῃ. 
μένειν ᾿Ζλέξανδρον, καὶ διὰ τοῦτο γενέσϑαν ΖΊιο- 

γένην μᾶλλον, ὅτι ἦν ᾿Δλέξανδρος. ὡς πρὸς τύχην 

μεγάλην πολὺ πνεῦμα χαὶ σάλον ἔχουσαν ἕρματος 

πολλοῦ καὶ κυβερνήτου μεγάλου δεόμενον. 

6. Ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἀσϑενέδσι καὶ ταπεινοῖς καὶ 
ἰδιώταις τῷ ἀδυνάτῳ μιγνύμενον τὸ ἀνόητον εἰς τὸ 

ἀναμάρτητον τελευτᾷ, ὥσπερ ἐν ὀνείρασι φαύλοις 

τις ἀνι τὴν ψυχὴν διαταράττει συνεξαναστῆναι 
ταῖς ἐπιϑυμίαις μὴ δυναμένην" ἡ δ᾽ ἐξουσία παρα- 
λαβοῦσα τὴν κακίαν νεῦρα τοῖς πάϑεσι προστίϑησι" 

καὶ τὸ τοῦ Ζιονυσίου ἀληϑές ἐστιν" ἔφη γὰρ ἀπο- 

λαύειν μάλιστα τῆς ἀρχῆς, ὅταν ταχέως ἃ βούλεται 
ζι ποιῇ. μέγας οὖν ὃ κίνδυνος βούλεσϑαι ἃ μὴ δεῖ 

τὸν ἃ βούλεται ποιεῖν δυνάμενον" 

“αὐτίκ᾽ ἔπειτά γε μῦϑος ἔην, τετέλεστο δὲ ἔργον." 

ὀξὺν ἡ κακία διὰ τῆς ἐξουσίας δρόμον ἔχουσα πᾶν 

1 δέων] δέω Μαεάνὶρίαβ. δεῖν ΟοΥαθ5 αὑτὸν Ὠπ6Ὁ- 
ΘΒ: αὐτὸν 18 μιγνύμενον] δεδεμένον τι6]1ὰ5 5 οΟὈ. 46, 102 
14 τελευτᾷ] οἵη. 116], Εογῦ. ΠΟῸ ΟἸΏΪΒ850 ΟΟΥ. τὸ ἀνόητον 
εἴργει τὸ ἁμαρτάνειν 10. ἐν Βίοθαθιβ 16 τις ἄνι ἘἘ] 
Ιὰ0. 7-ὃ ἴῃ ΑἸῦ, 11--1ῷ ἴῃ γ΄. τοῖς πάϑεσι ϑἰοθαθαβ. 
Βογῦ. τοῖς ἀνιάτοις πάϑεσι 17 νεῦρα τοῖς Θίῥοθεθιιθ: 
ἀνιάτος 22 Ἠομ, Τ' 242 10. ἔπειτά γε] ἔπειϑ᾽ ἅμα 

10 
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πάϑος ἐξωϑεῖ, ποιοῦσα τὴν ὀργὴν φόνον τὸν ἔρωτα 
μοιχείαν τὴν πλεονεξίαν δήμευσιν. 

“αὐτίκ ἔπειϑ᾽ ἅμα μῦϑος ἔην. 

καὶ ἀπόλωλεν ὃ προσκρούσας" ὑπόνοια, καὶ τέϑνη- 
δκὲν ὃ διαβληϑείς. ἀλλ᾽ ὥσπερ οἵ φυσικοὶ λέγουσι Ὁ 
τὴν ἀστραπὴν τῆς βροντῆς ὑστέραν μὲν ἐχπίπτειν 
ὡς αἷμα τραύματος, προτέραν δὲ φαίνεσϑαι, τὸν 

μὲν ψόφον ἐχδεχομένης τῆς ἀκοῆς τῷ δὲ φωτὶ τῆς 
ὄψεως ἀπαντώσης᾽ οὕτως ἐν ταῖς ἀρχαῖᾷ φϑάνουσιν 
αἱ χολάσεις τὰς κατηγορίας καὶ προεχπίπτουσιν αἵ 

καταδίκαι τῶν ἀποδείξεων. 

ἽἼ ς. 

εἴχει γὰρ ἤδη ϑυμὸς οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἀντέχει, 
ϑινῶδες ὡς ἄγκιστρον ἀγκύρας σάλῳ, 

ἂν μὴ βάρος ἔχων ὃ λογισμὸς ἐπιϑλίβῃ καὶ πιέξξῃ 

τὴν ἐξουσίαν. μιμουμένου τὸν ἥλιον τοῦ ἄρχοντος. 
ὃς ὅταν ὕψωμα λάβῃ μέγιστον, ἐξαρϑεὶς ἐν τοῖς Ἐὶ 

βορείοις, ἐλάχιστα κινεῖται, τῷ σχολαιοτέρῳ τὸν 

δρόμον εἰς ἀσφαλὲς καϑιστάμενος. 

1 σι 

1. Οὐδὲ γὰρ λαϑεῖν οἷόν τε τὰς κακίας ἐν ταῖς 
380 ἐξουσίαις" ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐπιληπτικούς, ἂν ἐν ὕψει 

τινὶ γένωνται καὶ περιενεχϑῶσιν, ἴλιγγος ἴσχει καὶ 
σάλος, ἐξελέγχων τὸ πάϑος αὐτῶν, τοὺς δ᾽ ἀπαι- 
δεύτους καὶ ἀμαϑεῖς ἡ τύχη μικρὸν ἐκκουφίσασα 

πλούτοις τισὶν ἢ δόξαις ἢ ἀρχαῖς μετεώρους γενομέ- 

5 νους εὐθὺς ἐπιδείκνυσι πίπτοντας" μᾶλλον δ᾽, ὥσπερ 

1 ἐξωϑεῖ] ἐξανϑεῖ" Ὁ Εση. "549 19 Νϑαοῖ. 
Ῥ.91 εἴκει Ρ. 4468: ἐκεῖ ἴρ. οὐδ᾽ οδᾶθιη: οὐ 18 
σάλῳ οαᾶθμι: σάλον (σάλων Υ 5) 

ο Ξ 
πο 
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τῶν κενῶν ἀγγείων οὐκ ἂν διαγνοίης τὸ ἀκέραιον 

καὶ πεπονηκός, ἀλλ᾽ ὅταν ἐγχέῃς. φαίνεται τὸ ῥέον" 
οὕτως αἱ σαϑραὶ ψυχαὶ τὰς ἐξουσίας μὴ στέγουσαι 

δέουσιν ἔξω ταῖς ἐπιϑυμίαις. ταῖς ὀργαῖς, ταῖς ἀλα- 

ξονξίαις, ταῖς ἀπειροκαλίαις. καίτοι τί δεῖ ταῦτα λέ- 

γειν, ὕπου καὶ τὰ σμικρότατα τῶν ἐλλειμμάτων περὶ 

τοὺς ἐπιφανεῖς καὶ ἐνδόξους συκοφαντεῖται; Κίμω- 

νος ἦν ὃ οἶνος διαβολή, Σκιπίωνος ὁ ὕπνος, Δεύ- 
κολλος ἐπὶ τῷ δειπνεῖν πολυτελέστερον ἤκουε κακῶς. 

2 καὶ] ἢ ΟΟΥ̓δΘΒ ὅ καίτοι Ἀν: καὶ 



ΕῚ ΠΡΕΣΒΥΤΈΕΈΡΩΙ ΠΟΛΙΤΕΥΤΈΟΝ. 788 

1. Ὅτι μέν, ὦ Εὔφανες, ἐπαινέτης ὧν Πινδάρου Β 
πολλάκις ἔχεις διὰ στόματος ὡς εἰρημένον εὖ καὶ 

πιϑανῶς ὑπ᾽ αὐτοῦ 

ὅ ᾿τιϑεμένων ἀγώνων πρόφασις 

ἀρετὰν ἐς αἰπὺν ἔβαλε σκότον, 

οὐκ ἀγνοοῦμεν. ἐπειδὴ δὲ πλείστας αἵ πρὸς τοὺς 
πολιτικοὺς ἀγῶνας ἀποκνήσεις καὶ μαλακίαν προφά- 

σεις ἔχουσαι τελευταίαν ὥσπερ τήν “ἀφ᾽ ἱερᾶς ἐπά- 
το γουσιν ἡμῖν τὸ γῆρας. καὶ μάλιστα δὴ τούτῳ τὸ 

φιλότιμον ἀμβλύνειν καὶ δυσωπεῖν δοκοῦσαι πεί- 

ϑουσιν εἶναί τινα πρέπουσαν οὐκ ἀϑλητικῆς μόνον 
ἀλλὰ καὶ πολιτικῆς περιόδου κατάλυσιν" οἴομαι δεῖν Ο 
ἃ πρὸς ἐμαυτὸν ἑκάστοτε λογίζομαι καὶ πρὸς σὲ 

ι διελθεῖν περὶ τῆς πρεσβυτικῆς πολιτείας" ὕπως μη- 

δέτερος ἀπολείψει τὴν μακρὰν συνοδίαν μέχρι δεῦρο 
κοινῇ προερχομένην μηδὲ τὸν πολιτικὸν βίον ὥσπερ 

ἡλικιώτην καὶ συνήϑη φίλον ἀπορρίψας μεταβαλεῖ- 

ται πρὸς ἄλλον ἀσυνήϑη καὶ χρόνον οὐκ ἔχοντα 

990 συνήϑη γενέσϑαι καὶ οἰκεῖον, ἀλλ᾽ ἐμμενοῦμεν οἷς 
ἀπ᾿ ἀρχῆς προειλόμεθα, ταὐτὸ τοῦ ξῆν καὶ τοῦ 

5 Βαγοι, 1 γ. 456 6 δηΐθ ἀρετὰν “Δ]|1α τὰ τπέοι- 
ΟἸΙ556 ΠΌΤΊΘΙΒ ὙΘΥΒΤΙΒ ΘΥΡ Ιὑ᾽ ΒΟΘΥΡΊΓΙΤΙΒ ἐς ῬΙπάδταβ: εἰς 
9 οἵ, Τιϑαΐβοῃ. 2 Ρ. 820 18 θαθΡπθηιβ: μεταβάληται 
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καλῶς ζῆν ποιησάμενοι πέρας" εἴ γε δὴ μὴ μέλλοιμεν 

ἐν βραχεῖ τῷ λειπομένῳ τὸν πολὺν ἐλέγγειν χρόνον, 

Ὁ ὡς ἐπ’ οὐδενὶ καλῶ μάτην ἀνηλωμένον. οὐ γὰρ ἡ 

τυραννίς, ὥς τις εἶπε Ζιονυσίῳ, καλὸν ἐντάφιον" 
ἀλλ᾽ ἐκείνῳ γὲ τὴν μοναρχίαν μετὰ τῆς ἀδικίας τό 

γε μὴ παύσασϑαν συμφορὰν τελεωτέραν ἐποίησε. 

καὶ καλῶς 4ΔἸογένης ὕστερον ἕν Κορίνϑῳ τὸν υἱὸν 

αὐτοῦ ϑεασάμενος ἰδιώτην ἐκ τυράννου γεγενημένον 

“ὡς ἀναξίως᾽ ἔφη “Διονύσιξ. σεαυτοῦ πράττεις" οὐ 

γὰρ ἐνταῦϑά σὲ μεϑ᾽ ἡμῶν ἔδει ξῆν ἐλευϑέρως καὶ 

ἀδεῶς, ἀλλ᾽ ἐκεῖ τοῖς τυραννείοις ἐγκατῳχοδομημέ- 

νον ὥσπερ ὃ πατὴρ ἄχρι γήρως ἐγκαταβιῶσαι. πο- 

λιτεία δὲ δημοκρατικὴ καὶ νόμιμος ἀνδρὸς εἰϑισμέ- 

νου παρέχειν αὑτὸν οὐχ ἧττον ἀρχόμενον ὠφελίμως 

ἢ ἄρχοντα καλὸν ἐντάφιον ὡς ἀληϑῶς τὴν ἀπὸ τοῦ 
βίου δόξαν τῷ ϑανάτῳ προστίϑησι᾽ τοῦτο γάρ 

“ἔσχατον δύεταιν κατὰ γᾶο᾽ 

ὥς φησι Σιμωνίδης. πλὴν ὧν προαποϑνήδκει τὸ 
φιλάνϑρωπον καὶ φιλόκαλον καὶ προαπαυδᾷ τῆς 

τῶν ἀναγκαίων ἐπιϑυμίας ὁ τῶν καλῶν ζῆλος, ὡς 
τὰ πρακτικὰ μέρη καὶ ϑεῖα τῆς ψυχῆς ἐξιτηλότερα 

τῶν παϑητικῶν καὶ σωματικῶν ἐχούσης" ὅπερ οὐδὲ 

λέγειν καλὸν οὐδ᾽ ἀποδέχεσθαι τῶν λεγόντων, ὡς 

Ἑ χερδαίνοντες μόνον οὐ κοπιῶμεν" ἀλλὰ καὶ τὸ τοῦ 
Θουκυδίδου παράγειν ἐπὶ τὸ βέλτιον, μὴ τὸ φιλό- 

4 καλὸν ἐντάφιον] οἵ, ΙβοοΥ. 6, 12ὅ ὅ γεῖ μὲν Βὶ 
1 καλῶς ἘπηροΥαΒ: καϑὼς 117 ΒΕΙρΊ. 8 Ρ. 417 22 ὅπερ] 
διόπερ ὟΥ 28 τῶν] δεῖ τῶν 1) ΘΌΠΘΙΙΒ 

μ Ὁ 
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ΑΝ ΒΕΈΝΙ ΒΕΒΡΌΒΙΠΙΟΑ ΟΕΒΕΝΘΌΑ 5171. “Ὁ 

τιμον ἀγήρων μόνον ἡγουμένους, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ 
κοινωνικὸν καὶ πολιτικόν, ὃ καὶ μύρμηξιν ἄχρι τέ- 

λους παραμένει καὶ μελίτταις" οὐδεὶς γὰρ πώποτ᾽ 
εἶδεν ὑπὸ γήρως κηφῆνα γενομένην μέλιτταν, ὥσπερ 

ἔνιοι τοὺς πολιτικοὺς ἀξιοῦσιν, ὅταν παραχμάσωσιν, 

οἴκοι σιτουμένους καϑῆσϑαι καὶ ἀποκεῖσϑαι, καϑά- 

πὲρ ἰῷ σίδηρον ὑπ᾽ ἀργίας τὴν πρακτικὴν ἀρετὴν 
σβεννυμένην περιορῶντας. ὃ γὰρ Κάτων ἔλεγεν, 184 
ὅτι πολλὰς ἰδίας ἔχοντι τῷ γήρα κῆρας οὐ δεῖ τὴν 

ἀπὸ τῆς κακίας ἑκόντας ἐπάγειν αἰσχύνην" πολλῶν 

δὲ κακιῶν οὐδεμιᾶς ἧττον ἀπραξία καὶ δειλία καὶ 
μαλακία καταισχύνουσιν ἄνδρα πρεσβύτην, ἐκ πο- 

λιτικῶν ἀρχείων καταδυόμενον εἰς οἰκουρίαν γυναι- 

κῶν ἢ κατ᾽ ἀγρὸν ἐφορῶντα καλαμητρίδας καὶ 
ϑεριστάς᾽ 

ὁ δ᾽ Οἰδίπους ποῦ καὶ τὰ κλείν᾽ αἰνίγματα; 

τὸ μὲν γὰρ ἐν γήρᾳ πολιτείας ἄρχεσϑαι καὶ μὴ 
πρότερον, ὥσπερ ᾿Επιμενίδην λέγουσι κατακοιμη- 

ϑέντα νεανίαν ἐξεγρέσϑαι γέροντα μετὰ πεντήκοντα 

ἔτη" εἶτα τὴν οὕτω μακρὰν καὶ συμβεβιωκυῖαν ἧσυ- 

χίαν ἀποϑέμενον ἐμβαλεῖν ἑαυτὸν εἰς ἀγῶνας καὶ 

ἀσχολίας. ἀήϑη καὶ ἀγύμναστον ὄντα καὶ μήτε 

πράγμασιν ἐνωμιληκότα πολιτικοῖς μήτ᾽ ἀνθρώποις. 

ἴσως ἂν αἰτιωμένῳ τινὶ παράσχοι τὸ τῆς Πυϑίας 

1 Τυογαϊαθβ 2, 44, 4: ἀγήρω 8 πώποτε δορθδβιῦ 6 χα 
ϑύο. 4ὅ, 20 4 εἶδεν Ἰάθῃ: οἶδεν 8 Κάτων] οἵ. ΥὙἱῦ. 
Οὐ. τῖϑ. ὁ. 9 14 Οογϑθβ: καλαμητρίας 16 Εύυτν. ῬΠΟΘΗ. 
1088 18 ἀλλ᾽ ὥσπερ Ἠαυρύϊιβ 19 ἐξέγρεσϑαι Τη6] 
20 εἶτα τὴν ἕ: οὔτ᾽ ἂν ἢ: συμβεβηκυῖαν 
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εἰπεῖν “ὕψ᾽ ἦλϑες᾽ ἀρχὴν καὶ δημαγωγίαν διξήμενος. 
καὶ παρ᾽ ὥραν στρατηγίου κόπτεις ϑύραν, ὥσπερ 

τις ἀτεχνότερος ὧν νύκτωρ ἐπίκωμος ἀφιγμένος, ἢ 

ξένος οὐ τόπον οὐδὲ χώραν ἀλλὰ βίον, οὗ μὴ πε- 
πείρασαι, μεταλλάττων. τὸ γάρ ἱπόλις ἄνδρα διδά- 

᾿δκει᾿ κατὰ Σιμωνίδην ἀληϑές ἐστιν ἐπὶ τῶν ἔτι 

χρόνον ἐχόντων μεταδιδαχϑῆνανι καὶ μεταμαϑεῖν 

μάϑημα., διὰ πολλῶν ἀγώνων καὶ πραγμάτων μόλις 

ἐχπονούμενον, ἄνπερ ἐν καιρῷ φύσεως ἐπιλάβηται 

καὶ πόνον ἐνεγκεῖν καὶ δυσημερίαν εὐκόλως δυνα- 
μένης. ταῦτα δόξει τις μὴ κακῶς λέγεσϑαν πρὸς 

τὸν ἀρχόμενον ἕν γήρᾳ πολιτείας. 
2, Καίτοι τοὐναντίον ὁρῶμεν ὑπὸ τῶν νοῦν 

ἐχόντων τὰ μειράκια καὶ τοὺς νέους ἀποτρεπομέ- 
νους τοῦ τὰ κοινὰ πράττειν. καὶ μαρτυροῦσιν οἵ 

νόμοι διὰ τοῦ κήρυκος ἐν ταῖς ἐχκλησίαις οὐκ 

᾿Δλκιβιάδας οὐδὲ Πυϑέας ἀνιστάντες ἐπὶ τὸ βῆμα 
πρώτους, ἀλλὰ τοὺς ὑπὲρ πεντήκοντ᾽ ἔτη γεγονότας, 

Ὁ λέγειν καὶ συμβουλεύειν παρακαλοῦντες" οὐ γὰρ το- 
σοῦτον ἀήϑεια τόλμης καὶ τριβῆς ἔνδεια καὶ προ- 

τρόπαιον ἑκάστῳ στρατιωτῶν “. ὁ δὲ Κάτων μετ᾽ 
ὀγδοήκοντ᾽ ἔτη δίκην ἀπολογούμενος ἔφη χαλεπὸν 

εἶναι βεβιωκότα μετ’ ἄλλων ἐν ἄλλοις ἀπολογεῖσϑαι. 

1 ὄψ᾽ ἩἨαυρίϊυθ: ὀψέ μ᾽ (ἀπ ὄψιμ᾽ ὃ οἵ Τωραΐβομ. 2 
Ῥ. ὅ98. Νυοῖκ. Βριμθυῖ. σὰ Κοοῖς. ΕΥ. Οοτα. Ὁ. 116 8 ἀτεχνό- 
τεξρος]} βδηῦτῃ οϑὺ αὖ νἱᾶ, οἵ. ῬΙαῦ. ἀθ μϑρρ. Ῥ. 6798: ἀτεχ- 
νότεροι μὲν καὶ ἀμαϑέστεροι 4 οὗ μὴ] οὐ μὴν τηθὶ 
ὅ μεταλλάττειν 116 61} Βουρκ. 8 ». 418 19 οὐ γὰρ τοσ. 
ἀήϑ'. τόλμης ἐμπόδιον καὶ τριβῆς ἔνδεια ἀποτροπὴ ἑκάστῳ 
τῶν στρατιωτῶν ὅσον ἀνδρὶ πολιτικῷ 'ν. Τιϑουπϑτη Βἰρ  ῃ- 
οὐγιῦ ΤαΘΌΏ ΘΒ 

π 
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Καίσαρος δὲ τοῦ καταλύσαντος ᾿ἀντώνιον οὔτι μικρῶ 

βασιλικώτερα καὶ δημωφελέστερα γενέσϑαι πολιτεύ- 

ματὰ πρὸς τῇ τελευτῇ πάντες ὁμολογοῦσιν" αὐτὸς 

ὃξ τοὺς νέους ἔϑεσι καὶ νόμοις αὐστηρῶς σωφρο- 

ὅδ νίξων, ὡς ἐθορύβησαν, ᾿ἀκούσατ᾽᾽ εἶπε ἱνέοι γέροντος 

οὗ νέου γέροντες ἤκουον. ἡ δὲ Περικλέους πολι- Ἐ 

τεία τὸ μέγιστον ἐν γήρα κράτος ἔσχεν. ὅτε καὶ 
τὸν πόλεμον ἄρασϑαι τοὺς ᾿4“ϑηναίους ἔπεισε" καὶ 

προϑυμουμένων οὐ χατὰ καιρὸν μάχεσϑαν πρὸς 

10 ἑξακισμυρίους ὁπλίτας, ἐνέστη καὶ διεκώλυσε, μο- 
νονοὺ τὰ ὅπλα τοῦ δήμου καὶ τὰς κλεῖς τῶν πυλῶν 

ἀποσφραγισάμενος. ἀλλὰ μὴν ἅ γε Ξενοφῶν περὶ 

᾿Δγησιλάου γέγραφεν. αὐτοῖς ὀνόμασιν ἄξιόν ἐστι 

παραϑέσϑαν" ποίας γάρ᾽ φησί νεότητος οὐ χρεῖττον 

ιὸ τὸ ἐκείνου γῆρας ἐφάνη; τίς μὲν γὰρ τοῖς ἐχϑροῖς 
ἀκμάξων οὕτω φοβερὸς ἦν, ὡς ᾿4γησίλαος τὸ μή- 
κιστον τοῦ αἰῶνος ἔχων; τένος δ᾽ ἐχποδὼν γενο- 

μένου μᾶλλον ἤσϑησαν οἵ πολέμιοι ἢ ᾽΄4γησιλάου. 
καίπερ γηραιοῦ τελευτήσαντος; τίς δὲ συμμάχοις Ἐ 

90. ϑάρσος παρέσχεν ἢ ᾿4γησίλαος. καίπερ ἤδη πρὸς 
τῷ τέρματι τοῦ βίου ὥν; τίνα δὲ νέον οἵ φίλοι 
πλέον ἐπόϑησαν ἢ ̓4γησίλαον γηραιὸν ἀποθανόντα: 

5. Εἶτ᾽ ἐκείνους μὲν τηλικαῦτα πράττειν ὃ χρόνος 
οὐκ ἐχώλυεν., ἡμεῖς δ᾽ οἵ νῦν τρυφῶντες ἐν πολι- 

55 τείαις, μὴ τυραννίδα μὴ πόλεμόν τινα μὴ πολιορκίαν 

ἐχούσαις, ἀπολέμους δ᾽ ἁμίλλας καὶ φιλοτιμίας νόμῳ 
τὰ πολλὰ καὶ λόγῳ μετὰ δίκης περαινομένας, ἀπο- 

11 κλεῖς τῶν πυλῶν] οἵ. ΤΠυογά. 2, 21 18 ΄γησι- 
λάου)] Χροη. 11, 1ὅ 
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48ὅ δειλιῶμεν; οὐ μόνον στρατηγῶν τῶν τότε καὶ δη- 

μαγωγῶν, ἀλλὰ καὶ ποιητῶν καὶ σοφιστῶν καὶ ὑπο- 

κριτῶν ὁμολογοῦντες εἶναι κακίους" εἴγε Σιμωνέδης 

μὲν ἐν γήρα χοροῖς ἐνίκα, ὡς τοὐπίγραμμα δηλοῖ 
τοῖς τελευταίοις ἔπεσιν 

“ἀμφὶ διδασκαλίῃ δὲ Σιμωνίδῃ ἕσπετο κῦδος 
3 , , 9 ὀγδωκονταέτειν παιδὶ “εωπρέπεος. 

Σοφοκλῆς δὲ λέγεται μὲν ὑπὸ παίδων παρανοίας 
δίκην φεύγων ἀναγνῶναι τὴν ἐν Οἰδίποδι τῷ ἐπὶ 
Κολωνῷ πάροδον, ἣ ἐστιν ἀρχή 

ς 39,.». ’ - ῇ εὐίππου, ξένε, τᾶσδε χώρας 
[ ἊΝ ν - 2 

κου τὰ κράτιστα γᾶς ἔπαυλα, 

τὸν ἀργῆτα Κολωνόν, ἔνϑ᾽ 
ἁ λίγεια μινύρεται 

ϑαμίζουσα μάλιστ᾽ ἀηδὼν 
χλωραῖς ὑπὸ βάσσαις.᾽ 

Β ϑαυμαστοῦ δὲ τοῦ μέλους φανέντος, ὥσπερ ἐκ ϑεά- 

τρου τοῦ δικαστηρίου προπεμφϑῆναι μετὰ κρότου 

καὶ βοῆς τῶν παρόντων. τουτὶ δ᾽ ὁμολογουμένως 
Σοφοκλέους ἐστὶ τοὐπιγραμμάτιον 

᾿ὠδὴν Ηροδότῳ τεῦξεν Σοφοχλῆς ἐτέων ὧν 

πέντ᾽ ἐπὶ πεντήκοντα. 

Φιλήμονα δὲ τὸν κωμικὸν καὶ ΄4λεξιν ἐπὶ τῆς σκη- 

νῆς ἀγωνιζομένους καὶ στεφανουμένους ὃ ϑάνατος 

κατέλαβε. Πῶλον δὲ τὸν τραγῳδὸν ᾿Ερατοσϑένης 

4 ὡς Ἔ: καὶ 6 Βορῖκ. 8 Ῥ. 496 δὲ] οὔ. τηθὶ 
8 παίδων Χ: πολλῶν 10 Κολωνῷ Οογδθβ: Κολωνοῦ 
ἢ] ταϑ]ῖὰ ἧς 11 ϑορῃ. ΟΟ. 008 128 ἐπ᾽ αὐλᾷ «αὖ ἐπ᾽ αὐδᾶ 
61 18 ἔνϑ᾽ ἁ: ἔνϑα οἰϊδτη ΞΟΡΠΟΟ]18 οΟᾶ, 14 λιγεῖα 
Νοιοκῖθβ 20 ἕ: τὸ ἐπιγραμμάτιον 21 ΒεΙρῖ. ὃ. Ρ. 94 
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ἐαὶ Φιλόχορος ἱστοροῦσιν ἑβδομήκοντ᾽ ἔτη γεγενη- 
μένον ὀκτὼ τραγῳδίας ἐν τέτταρσιν ἡμέραις δια- 

γωνίσασϑαι μικρὸν ἔμπροσϑεν τῆς τελευτῆς. 

4. 2ρ᾽ οὖν οὐκ αἰσχρόν ἐστι τῶν ἀπὸ σκηνῆς 
5 γερόντων τοὺς ἀπὸ τοῦ βήματος ἀγεννεστέρους 

ὁρᾶσθαι, καὶ τῶν ἱερῶν ὡς ἀληϑῶς ἐξισταμένους 
ἀγώνων ἀποτίϑεσϑαι τὸ πολιτικὸν πρόσωπον, οὐκ 

οἶδ᾽ ὁποῖον ἀντιμεταλαμβάνοντας; καὶ γὰρ τὸ τῆς 
γεωργίας ἔκ βασιλικοῦ ταπεινόν ὅπου γὰρ ὁ Ζ24΄η- 

10. μοσϑένης φησὶν ἀνάξια πάσχειν τὴν Πάραλον. ἱερὰν 

οὖσαν τριήρη, ξύλα καὶ χάρακας καὶ βοσκήματα τῷ 

Μειδίᾳ παρακομίξουσαν, ἦ που πολιτικὸς ἀνὴρ ἀγω- 

νοϑεσίας καὶ βοιωταρχίας καὶ τὰς ἐν ᾿Ζμφικτύοσι 
προεδρίας ἀπολιπών, εἶϑ᾽ δρώμενος ἐν ἀλφίτων καὶ 

16 στεμφύλων διαμετρήσει καὶ πόκχοις προβάτων οὐ 

παντάπασι δόξει τοῦτο δὴ τὸ χαλούμενον ἵππου 

γῆρας᾽ ἐπάγεσϑαι, μηδενὸς ἀναγκάξοντος; ἐργασίας 

γε μὴν βαναύσου καὶ ἀγοραίας ἅπτεσϑαι μετὰ πο- 

λιτείαν ὅμοιόν ἐστι τῷ γυναικὸς ἐλευϑέρας καὶ σώ- 
80 φρονος ἔνδυμα περισπάσαντα καὶ περίξωμα δόντα 

συνέχειν ἐπὶ καπηλείου: καὶ γὰρ τῆς πολιτικῆς 
ἀρετῆς οὕτως ἀπόλλυται τὸ ἀξίωμα καὶ τὸ μέγεϑος 

πρός τινας οἰκονομίας καὶ χρηματισμοὺς ἀγομένης. 

ἂν δ᾽, ὕπερ λοιπόν ἔστι, δαστώνας καὶ ἀπολαύσεις 
οὅ τὰς ἡδυπαϑείας καὶ τὰς τρυφὰς ὀνομάξοντες ἐν 

ταύταις μαραινόμενον ἡσυχῆ παρακαλῶσι γηράσκειν 

9 ΖὨημοσϑένης] 21, ὅ68 16 ἕππου γῆρας] 1,Θαΐβο!. 
ἈΠ Ρ; “1Τῦ 18 ἀγοραίας]) ἀγορᾶς ταθὶ πολιτείαν Μαοὰ- 
γισῖαΒ: πολιτείας 2ὅ τροφὰς Τη6] 

.) 
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τὸν πολιτικόν, οὐκ οἶδα ποτέρα δυεῖν εἰκόνων 
αἰσχρῶν πρέπειν δόξει μᾶλλον ὃ βίος αὐτοῦ" πό- 

τερον ἀφροδίσια ναύταις ἄγουσι πάντα τὸν λοιπὸν 

ἤδη χρόνον οὐκ ἐν λιμένι τὴν ναῦν ἔχουσιν ἀλλ᾽ 

ἔτι πλέουσαν ἀπολείπουσιν. ἢ καϑάπερ ἔνιοι τὸν 

Ἡρακλέα παίξοντες οὐκ εὖ γράφουσιν ἐν Ὀμφάλης 
κροκωτοφόρον ἐνδιδόντα “υδαῖς ϑεραπαινίσι ῥιπί- 

ξειν καὶ παραπλέκειν ἑαυτόν, οὕτω τὸν πολιτικὸν 
Ε ἐχδύσαντες τὴν λεοντῆν καὶ κατακλίναντες εὐωχή- 

σομεν ἀεὶ καταψαλλόμενον καὶ καταυλούμενον, οὐδὲ το 

τῇ τοῦ Πομπηίου Μάγνου φωνῇ διατραπέντες τῇ 

πρὸς Δεύκολλον αὑτὸν μὲν εἰς λουτρὰ καὶ δεῖπνα 
καὶ συνουσίας μεϑημερινὰς καὶ πολὺν ἄλυν καὶ 
κατασκευὰς οἰκοδομημάτων νεοπρεπεῖς μετὰ τὰς 

στρατείας καὶ πολιτείας ἀφεικότα, τῷ δὲ Πομπηίῳ 15 

φιλαρχίαν ἐγκαλοῦντα καὶ φιλοτιμίαν παρ᾽ ἡλικίαν" 

ἔφη γὰρ ὃ Πομπήιος ἀωρότερον εἶναι γέροντι τὸ 
ϑ0 τρυφᾶν ἢ τὸ ἄρχειν. ἐπεὶ δὲ νοσοῦντι συνέταξε 

κίχλην ὃ ἰατρός, ἦν δὲ δυσπόριστον καὶ παρ᾽ ὥραν, 
ἔφη δέ τις εἶναι παρὰ “ευκύλλῳ πολλὰς τρεφομένας, 20 

οὐκ ἔπεμψεν οὐδ᾽ ἔλαβεν εἰπών “οὐκοῦν, εἰ μὴ 4:εύ- 
κολλος ἐτρύφα, Πομπήιος οὐκ ἂν ἔζησε; 

ὅ. Καὶ γὰρ εἰ ζητεῖ πάντως ἡ φύσις τὸ ἡδὺ 

καὶ τὸ χαίρειν, τὸ μὲν σῶμα τῶν γερόντων ἀπεί- 

ρηκὲ πρὸς πάσας, πλὴν ὀλίγων τῶν ἀναγκαίων, τὰς 595 

ἡδονάς, καὶ οὐχ “ἣ ̓ ἀφροδίτη τοῖς γέρουσιν ἄχϑεται 

“" 

8 ἀφροδισίαν αὐτῆς τηοὶ 10 οὐδὲ] οὐδὲν Τὶ 
12 Λεύκολλον ὨαΘΌποιιΒ: λεύκολλον ἣν εἶπεν 18 Τ1Ὁ}11 
καϑημερινὰς 20 Ναυοκ. Ρ. 8369 
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μόνον, ὡς Εὐριπίδης φησίν, ἀλλὰ καὶ τὰς περὶ 
πόσιν καὶ βρῶσιν ἐπιϑυμίας ἀπημβλυμμένας τὰ Β 

πολλὰ καὶ νωδὰς κατέχοντες μόλις οἷον ἐπιϑήγουσι 
. , ὙΎΜΕ, ᾿ - - ’ καὶ χαράττουσιν᾽ ἐν δὲ τῇ ψυχῇ παρασκευαστέον 

5 ἡδονὰς οὐκ ἀγεννεῖς οὐδ᾽ ἀνελευϑέρους, ὡς Σιμω- 
,ὔ 2 } ᾿Ὶ 3 "- 3 “Ὁ 

νίδης ἔλεγε πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας αὐτῷ φιλαργυ- 

ρίαν, ὅτι τῶν ἄλλων ἀπεστερημένος διὰ τὸ γῆρας 
ς - 6 Χ - “ "- - 3 »" - 

ἡδονῶν ὑπὸ μιᾶς ἔτι γηροβοδκεῖται τῆς ἀπὸ τοῦ 

κερδαίνειν. ἀλλ᾽ ἡ πολιτεία καλλίστας μὲν ἡδονὰς 

10 ἔχει καὶ μεγίστας, αἷς καὶ τοὺς ϑεοὺς εἰκός ἐστιν 
“᾿ ΄ μ᾿ ΄ ΄, δ δ΄ 2 222} τι κι 
ἢ μόναις ἢ μάλιστα χαίρειν᾽ αὗται δ᾽ εἰσίν, ἃς τὸ 

εὖ ποιεῖν καὶ καλόν τι πράττειν ἀναδίδωσιν. εἰ γὰρ 

Νικίας ὃ ζῳγράφος οὕτως ἔχαιρε τοῖς τῆς τέχνης 
μὴ Φ’ Ἁ 2 ’ 3 - Υ̓ 3 ’ 

ἔργοις, ὥστε τοὺς οἶἰκετας ἑρωτᾶν πολλάκις, εἰ λὲ- Ο 

τό λουται καὶ ἠρίστηκεν᾽ ᾿᾽Δρχιμήδην δὲ τῇ σανίδι 
προσκείμενον ἀποσπῶντες βίᾳ καὶ ἀποδύοντες ἤλει- 

φον οὗ ϑεράποντες, ὁ δ᾽ ἐπὶ τοῦ σώματος ἀληλιμ- 
Φ μένου διέγραφε τὰ δχήματα᾽ Κάνος δ᾽ ὁ αὐλητής, 

ει Ἁ ι , " 3 " Χ 2 , 

ὃν καὶ σὺ γιγνώσκεις. ἔλεγεν ἀγνοεῖν τοὺς ἀνϑρω- 
ΝΕ - ς Ν 2 “ φι..δ ’ 3 ’ὕ - 

20 πους, σῷ μᾶλλον αὑτὸν αὐλῶν ἢ ἑτέρους εὐφραίνει 

λαμβάνειν γὰρ ἂν μισϑὸν οὐ διδόναι τοὺς ἀκούειν 

ἐθέλοντας" ἄρ᾽ οὐκ ἐπινοοῦμεν. ἡλίκας ἡδονὰς αἵ 0 μὲν. ἢ 9. ἢ αὖ 
ἀρεταὶ τοῖς χρωμένοις ἀπὸ τῶν καλῶν πράξεων καὶ 
τῶν κοινωνικῶν ἔργων καὶ φιλανθρώπων παρα- 

85 σχευάξουσιν. οὐ κνῶσαι οὐδὲ ϑρύπτουσαι, ὥσπερ 

αἱ εἰς σάρκα λεῖαν καὶ προσηνεῖς γινόμεναι κινή- 

σεις; ἀλλ᾽ αὗται μὲν οἰστρῶδες καὶ ἀβέβαιον καὶ Ὁ 

2 ἢ; ἀπημβλυμένας 18. στ ΘΑ. 6.16: “χαγὸς 
26 κνήσεις ἢ 
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μεμιγμένον σφυγμῷ τὸ γαργαλίζον ἔχουσιν, αἵ δ᾽ 

ἐπὶ τοῖς καλοῖς ἔργοις. οἵων δημιουργὸς ὃ πολιτευ- 

όμενος ὀρϑῶς ἐστιν, οὐ ταῖς Εὐριπίδου χρυσαῖς 

πτέρυξιν, ἀλλὰ τοῖς Πλατωνικοῖς ἐκείνοις καὶ οὐρα- 
νίοις πτεροῖς ὅμοια τὴν ψυχὴν μέγεϑος καὶ φρό- 
νημὰ μετὰ γήϑους λαμβάνουσαν ἀναφέρουσιν. 

6. Ὑπομίμνησκε δὲ σεαυτὸν ὧν πολλάκις ἀκή- 

κοας᾽ ὃ μὲν γὰρ ᾿Επαμεινώνδας ἐρωτηϑεὶς τί ἥδι- 

στον αὐτῷ γέγονεν, ἀπεχρίνατο τὸ τοῦ πατρὸς ἔτι 

ξῶντος καὶ τῆς μητρὸς νικῆσαν τὴν ἐν “εύχτροις 

μάχην. ὃ δὲ Σύλλας, ὅτε τῶν ἐμφυλίων πολέμων 
τὴν ᾿Ιταλίαν καϑήρας προσέμιξε τῇ Ῥώμῃ πρῶτον, 
οὐδὲ μικρὸν ἐν τῇ νυκτὶ κατέδαρϑεν, ὑπὸ γήϑους 

καὶ χαρᾶς μεγάλης ὥσπερ πνεύματος ἀναφερόμενος 

τὴν ψυχήν" καὶ ταῦτα περὶ αὑτοῦ γέγραφεν ἐν τοῖς 
ὑπομνήμασιν. ἄκουσμα μὲν γὰρ ἔστω μηδὲν ἥδιον 

ἐπαίνου κατὰ τὸν Ξενοφῶντα, ϑέαμα δὲ χαὶ μνη- 
μόνευμα καὶ διανόημα τῶν ὄντων οὐδὲν ἔστιν ὃ 
τοσαύτην φέρει χάριν, ὅσην πράξεων ἰδίων ἐν 
ἀρχαῖς καὶ πολιτείαις ὥσπερ ἐν τόποις λαμπροῖς 
καὶ δημοσίοις ἀναϑεώρησις. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ 

Ε χάρις εὐμενὴς συμμαρτυροῦσα τοῖς ἔργοις καὶ 
συναμιλλώμενος ἔπαινος, εὐνοίας δικαίας ἡγεμών, 

οἷόν τι φῶς καὶ γάνωμα τῷ χαίροντι τῆς ἀρετῆς 

προστίϑησι' χαὶ δεῖ μὴ περιορᾶν ὥσπερ ἀϑλη- 

8 Εὐριπίδου] Νδποῖκ. Ρ. 68 4 οὗ, Ῥμδραᾶν, Ὁ. 946}. 
2486 ὅ ὅμοια! ὅμοιαι 16 ἔγραφεν τηθὶ 171 Ξενο- 
φῶντα] Οοτηῃ. 2, 1, 81 22 συμμαρτυροῦσα ἕ: ἡ μαρτυ- 
ροῦσα 28 ἡγεμὼν] γέμων Ἠδαρίύϊι8 

μι 0 

1ὅ 
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τικὸν στέφανον ἐν γήρᾳ ξηρὰν γενομένην τὴν 

δόξαν, ἀλλὰ καινὸν ἀεί τι καὶ πρόσφατον ἐπιφέ- 
ροντα τὴν τῶν παλαιῶν χάριν ἐγείρειν καὶ ποιεῖν 

ἀμείνω καὶ μόνιμον" ὥσπερ οἵ τεχνῖται, οἷς ἐπέχειτο 
ὅ φροντίζειν σῶον εἶναι τὸ Ζηλιακὸν πλοῖον, ἀντὶ 
τῶν πονούντων ξύλων ἐμβάλλοντες ἄλλα καὶ συμ- 

πηγνύντες ἀΐδιον ἐκ τῶν τότε χρόνων καὶ ἄφϑαρτον 
ἐδόκουν διαφυλάττειν. ἔστι δὲ καὶ δόξης καὶ φλο- 1871 

γὸς οὐ χαλεπὴ σωτηρία καὶ τήρησις ἀλλὰ μικρῶν 

10 ὑπεκκαυμάτων δεομένη, κατασβεσϑὲν δὲ καὶ ὑπο- 
ψυχϑὲν οὐδέτερον ἄν τις ἀπραγμόνως πάλιν ἐξ- 
άψειεν. ὡς δὲ “άμπις ὃ ναύκληρος ἐρωτηϑεὶς πῶς 

ἐχτήδσατο τὸν πλοῦτον “οὐ χαλεπῶς" ἔφη ἱτὸν μέγαν, 

τὸν δὲ βραχὺν ἐπιπόνως καὶ βραδέως"᾽ οὕτω τῆς 
τό πολιτικῆς δόξης καὶ δυνάμεως ὃν ἀρχῇ τυχεῖν οὐ 

ῥάδιόν ἐστι. τὸ δὲ συναυξῆσαι καὶ διαφυλάξαι με- 
γάλην γενομένην ἀπὸ τῶν τυχόντων ἕτοιμον. οὔτε 

γὰρ φίλος ὅταν γένηται πολλὰς λειτουργίας ἐπι- 
ξητεῖ καὶ μεγάλας, ἵνα μένῃ φίλος, μικροῖς δὲ ση- Β 

30 μξίοις τὸ ἐνδελεχὲς ἀεὶ διαφυλάττειν τὴν εὔνοιαν᾽ 

ἥ τε δήμου φιλία καὶ πίστις οὐκ ἀεὶ δεομένη χορη- 
γοῦντος οὐδὲ προδικοῦντος οὐδ᾽ ἄρχοντος αὐτῇ τῇ 
προϑυμίᾳ συνέχεται καὶ τῷ μὴ προαπολείποντι μηδ᾽ 
ἀπαγορεύοντι τῆς ἐπιμελείας καὶ φροντίδος. οὐδὲ 

4 ἔονῦ. 50 010. ρδυθγα οὐτῃ 8115 1: ὥσπερ γὰρ οἷ τεχ- 
νῖται --- --- διαφυλάττειν: οὕτως ἔστι καὶ δόξης οἰ. 
τεχνῖται --- εἶναι) οΟΥη. γ]681] 6 ξύλων] οπι. 1ἀθ 12 ναύ- 
χληρος ΤιΘομουβ: ναυκληριπὸς 11 τω ὟΥ : ἀπὸ τῶν τυχόν- 
τῶν γενομένην 21 Ιϑηπμούϊαβ: δεχομένη 22 προδι- 
κοῦντος Ἰάρτη: προσδοκῶντος 
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γὰρ αἱ στρατεῖαι παρατάξεις ἀεὶ καὶ μάχας καὶ πο- 
λιορκίας ἔχουσιν, ἀλλὰ καὶ ϑυσίας ἔστιν ὅτε καὶ 

συνουσίας διὰ μέσου καὶ σχολὴν ἄφϑονον ἐν παι- 

διαῖς καὶ φλυαρίαις δέχονται. πόϑεν γὲ δὴ τὴν 

πολιτείαν φοβητέον, ὡς ἀπαραμύϑητον καὶ πολύ- 
πονον κχαὶ βαρεῖαν, ὅπου καὶ ϑέατρα καὶ πομπαὶ 

καὶ νεμήσεις καί χοροὶ καὶ Μοῖσα καὶ ᾿4γλαΐα᾽ καὶ 

ϑεοῦ τινος ἀεὶ τιμὴ τὰς ὀφρῦς λύουσα παντὸς ἀρ- 
χείου καὶ συνεδρίου πολλαπλάσιον τὸ ἐπιτερπὲς καὶ 
κεχαρισμένον ἀποδίδωσιν; 

{. Ὃ τοίνυν μέγιστον κακὸν ἔχουσιν αἵ πολι- 

τεῖαι. τὸν φϑόνον. ἥκιστα διερείδεται πρὸς τὸ γῆρας" 

κύνες γὰρ καὶ βαύὔζουσιν ὃν ὃν μὴ γινώδσκωσι᾽ 

καϑ'’ Ἡράκλειτον, καὶ πρὸς τὸ ἀρχόμενον ὥσπερ 
ἐν ϑύραις τοῦ βήματος μάχεται καὶ πάροδον οὐ 

δίδωσι: τὴν δὲ σύντροφον καὶ συνήϑη δόξαν οὐκ 
ἀγρίως οὐδὲ χαλεπῶς ἀλλὰ πράως ἀνέχεται. διὸ 
τὸν φϑόνον ἔνιοι τῷ καπνῷ παρεικάξουσι" πολὺς 

γὰρ ἐν τοῖς ἀρχομένοις διὰ τὸ φλέγεσϑαι προεκ- 

πίπτων, ὅταν ἐχλάμψωσιν, ἀφανίζεται. καὶ ταῖς 

μὲν ἄλλαις ὑπεροχαῖς προσμάχονται καὶ διαμφισβη- 

τοῦσιν ἀρετῆς καὶ γένους καὶ φιλοτιμίας, ὡς ἀφαι- 

ροῦντες αὑτῶν ὅσον ἄλλοις ὑφίενται" τὸ δ᾽ ἀπὸ 
τοῦ χρόνου πρωτεῖον, ὃ καλεῖται κυρίως πρεσβεῖον. 

ἀξηλοτύπητόν ἐστι καὶ παραχωρούμενον" οὐδεμιᾷ 

γὰρ οὕτω τιμῇ συμβέβηκε τὸν τιμῶντα μᾶλλον ἢ 

7 οὗ Βουσῖς. 1 νη. 448 Μοῖσα Βοθοῖκηῖαβ: μοῦσα 
18 καὶ βαὔξουσιν] προσβαὔξουσιν ἢ. καταβαὔξουσιν ΟὐγδΒ5. 
οἵ, Βγυναῦύογν. Ρ. 4 19 διαφλέγεσϑαι ΜδανΊρῖτϑ 
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τὸν τιμώμενον κοσμεῖν, ὡς τῇ τῶν γερόντων. ἔτι 

τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ πλούτου δύναμιν ἢ λόγου δεινό- 
τήτος ἢ σοφίας οὐ πάντες αὑτοῖς γενήσεσϑαι προσ- 

δοχῶσιν, ἐφ᾽ ἣν δὲ προάγει τὸ γῆρας αἰδῶ καὶ 
5 δόξαν οὐδεὶς ἀπελπίζει τῶν πολιτευομένων. οὐδὲν 

οὖν διαφέρει κυβερνήτου πρὸς ἐναντίον κῦμα καὶ 

πνεῦμα πλεύδσαντος ἐπισφαλῶς, εὐδίας δὲ καὶ εὐαε- Ἐ 

ρίας γενομένης δρμίσασϑαι ξητοῦντος, ὁ τῷ φϑόνῳ 

διαναυμαχήσας πολὺν χρόνον, εἶτα παυσαμένου καὶ 

10 στορεσϑέντος. ἀνακχρουόμενος ἐκ τῆς πολιτείας καὶ 

᾿ προϊέμενος ἅμα ταῖς πράξεσι τὰς κοινωνίας καὶ τὰς 

ἑταιρείας. ὅσῳ γὰρ χρόνος γέγονε πλείων, καὶ φίλους 
πλείονας καὶ συναγωνιστὰς πεποίηκεν, οὺς οὔτε συν- 

ἐξάγειν ἑαυτῷ πάντας ἐνδέχεται καϑάπερ διδασκάλῳ 
ιό χορὸν οὔτ᾽ ἐγκαταλείπειν δίκαιον. ἀλλ᾽ ὥσπερ τὰ 

παλαιὰ δένδρα τὴν μακρὰν πολιτείαν οὐ ῥᾷδιόν 
ἐστιν ἀνασπάσαι πολύρριξον οὖσαν καὶ πράγμασιν 
ἐμπεπλεγμένην, ἃ πλείονας παρέχει ταραχὰς καὶ 
σπαραγμοὺς ἀπερχομένοις ἢ μένουσιν. εἰ δέ τι καὶ 

90 περίεστι φϑόνου λείψανον ἢ φιλονεικίας πρὸς τοὺς 

γέροντας ἐκ τῶν πολιτικῶν ἀγώνων, κατασβεστέον 
τοῦτο τῇ δυνάμει μᾶλλον ἢ δοτέον τὰ νῶτα. γυμ- 

νοὺς καὶ ἀόπλους ἀπιόντας" οὐ γὰρ οὕτως ἀγωνι- 

ξομένοις φϑονοῦντες ὡς ἀπειπαμένοις καταφρονή- 
εὉ σαντες ἐπιτίϑενται. ᾿ 

8. «Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ λεχϑὲν ὑπ᾽ ᾿Επαμεινώνδα 188 
τοῦ μεγάλου πρὸς τοὺς Θηβαίους, ὅτε χειμῶνος 

1ὅ ἕ: ἐγκαταλιπεῖν 28 Ἐ; ἀνόπλους 260. τηΔ] 11 
᾿Επαμεινώνδου 

ῬΙαίΑτοὶ Μοτζαῖϊα. ὙΟΙΟΥ. 8 
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ὄντος οἷ᾽ ἀρκάδες παρεκάλουν αὐτοὺς ἐν ταῖς οἰκίαις 

διαιτᾶσθαι παρελϑόντας εἰς τὴν πόλιν" οὐ γὰρ εἴ- 
ασεν, ἀλλά “νῦν μέν᾽ ἔφη ᾿ϑαυμάξζουσιν ὑμᾶς καὶ 

ϑεῶνται πρὸς τὰ ὅπλα γυμναζομένους καὶ παλαί- 

οντας᾽ ἂν δὲ πρὸς τῷ πυρὶ καϑημένους ὁρῶσι τὸν 
κύαμον κάπτοντας, οὐδὲν αὑτῶν ἡγήσονται διαφέ- 
ρειν᾽. οὕτω δὴ σεμνόν ἐστι ϑέαμα πρεσβύτης λέγων 
τι καὶ πράττων καὶ τιμώμενος, ὃ δ᾽ ἐν κλίνῃ διη- 
μερεύων ἢ καϑήμενος ἐν γωνίᾳ στοᾶς φλυαρῶν καὶ 

ἀπομυττόμενος εὐκαταφρόνητος. τοῦτο δ᾽ ἀμέλει 

καὶ Ὅμηρος διδάσκει τοὺς ὀρθῶς ἀκούοντας" ὁ μὲν 

γὰρ Νέστωρ στρατευόμενος ἐν Τροίᾳ σεμνὸς ἦν καὶ 

πολυτίμητος. ὁ δὲ Πηλεὺς καὶ ὁ “Ζαέρτης οἰκου- 
ροῦντες ἀπερρίφησαν καὶ κατεφρονήϑησαν. οὐδὲ 
γὰρ ἡ τοῦ φρονεῖν ἕξις ὁμοίως παραμένει τοῖς με- 

ϑεῖσιν αὑτούς, ἀλλ᾽ ὑπ’ ἀργίας ἐξανιεμένη καὶ ἀνα- 
λυομένη κατὰ μικρὸν ἀεί τινα ποϑεῖ φροντίδος 
μελέτην, τὸ λογιστικὸν καὶ πρακτικὸν ἐγειρούσης 
καὶ διακαϑαιρούσης" 

“λάμπει γὰρ ἕν χρείαισιν, ὥσπερ εὐπρεπὴς 

χαλκός. 

οὐ γὰρ τόσον σώματος ἀσϑένεια κακὸν πρόσεστι 

ταῖς πολιτείαις τῶν παρ᾽ ἡλικίαν ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ 
τὸ στρατήγιον βαδιζόντων, ὅσον ἔχουσιν ἀγαϑὸν 

τὴν εὐλάβειαν καὶ τὴν φρόνησιν, καὶ τὸ μὴ φαινό- 

6 Οοτδθδ: κόπτοντας 171 διὰ φροντίδος Ἢ 20 ΝδθοΚ. 
Ῥ. 814 22 οὐ γὰρ τόσον] οτὴ. ΘΟα]068. Μαλῖτι, οὐ γὰρ το- 
σοῦτον Ωὔ καὶ τὸ μὴ φαινόμενον κἕ Εοχῦ. ἅτε μὴ φαι- 
νομένων (80. τῶν παρ᾽ ἡλικίαν ἐπὶ τὸ βῆμα βαδιξόντων) 

ψι 

20 

20 
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μἱξενον ἀλλὰ τὰ μὲν ἐσφαλμένα τὰ δ᾽ ὑπὸ δόξης 
κενῆς προσπίπτειν πρὸς τὰ κοινὰ καὶ συνεφέλκεσϑαι 

τὸν ὄχλον, ὥσπερ ϑάλατταν ὑπὸ πνευμάτων ἐκτα- 

ραττόμενον, ἀλλὰ πράως τε χρῆσϑαι καὶ μετρίως 

δ τοῖς ἐντυγχάνουσιν. ὅϑεν αἱ πόλεις. ὅταν πταί- 

10 

"- οι 

20 

σωσιν ἢ φοβηϑῶσι. πρεσβυτέρων ποϑοῦσιν ἀρχὴν 
ἀνθρώπων" καὶ πολλάκις ἐξ ἀγροῦ κατάγουσαι γέ- 
ροντὰ μὴ δεόμενον μηδὲ βουλόμενον ἠνάγκασαν 

ὥσπερ οἰάκων ἐφαψάμενον εἰς ἀσφαλὲς καταστῆσαι 
τὰ πράγματα, παρωσάμεναί τε στρατηγοὺς καὶ δη- 

μαγωγοὺς βοᾶν μέγα καὶ λέγειν ἀπνευστὶ καὶ νὴ 

Ζία τοῖς “πολεμίοις διαβάντας εὖ μάχεσϑαι δυνα- 

μένους" οἷον οἵ ῥήτορες ᾿4ϑήνησι Τιμοϑέῳ καὶ Ἐπ 

κράτει Χάρητα τὸν Θεοχάρους ἐπαποδύοντες ἀκμά- 

ξοντὰα τῷ σώματι καὶ ῥωμαλέον ἠξίουν τοιοῦτον 
εἶναι τὸν τῶν ᾿4ϑηναίων στρατηγόν, ὃ δὲ Τιμόϑεος 
“οὐ μὰ τοὺς ϑεούς᾽ εἶπεν ᾿ἀλλὰ τοιοῦτον μὲν εἶναι 
τὸν μέλλοντα τῷ στρατηγῷ τὰ διθσοτα κομίξειν, 
τὸν δὲ στρατηγόν ἡ ἶπα πρόσω καὶ ὀπίσω᾽ τῶν ραγ- 
μάτων δρῶντα καὶ μηδενὶ πάϑει τοὺς περὶ τῶν 
συμφερόντων λογισμοὺς ἐπιταραττόμενον. ὁ γὰρ 
Σοφοκλῆς ἄσμενος ἔφη τὰ ἀφροδίσια γεγηρακὼς 

ἀποπεφευγέναι καϑάπερ ἄγριον καὶ λυσσῶντα δε- 
δπότην᾽" ἐν δὲ ταῖς πολιτείαις οὐχ ἕνα δεῖ δεσπότην. 

ἄλλοτε μὲν ἐσφαλμένως ὁτὲ δ᾽ ὑπὸ δόξης κενῆς οοὐ. Β61- 
ΒΕΠ1ᾺΒ οοπΙθοθγαῦ: χαὶ τὸ μὴ φαινόμενον (80. τινα) ἅμα τὰ 
μὲν ἐσφαλμένον τὰ δ᾽ ὑπὸ δόξης οοἰΐ. 4 τὲ χρῆσϑαι 
Ο. Ῥαρδυδββι]1α: κεχρῆσθαι 10 τε] γεῦ 12 τοὺς πολεμίους 
τῆ] 11 εἶναι] βυρριθπάμσιη νἱὰ, εἰκὸς εἶναι οἵ, τ. 1870 
22 Σοφοκλῆς) οἵ, Ρ]αύ, ΒΘΡ. Ῥ. 8296 

8 

9 

ΕἾ 
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ἔρωτα παίδων ἢ γυναικῶν, ἀποφεύγειν, ἀλλὰ πολ- 

λοὺς μανικωτέρους τούτου, φιλονεικίαν, φιλοδοξίαν, 

τὴν τοῦ πρῶτον εἶναι καὶ μέγιστον ἐπιϑυμίαν, γο- 

νιμώτατον φϑόνου νόσημα καὶ ξηλοτυπίας καὶ διχο- 

Ὁ στασίας: ὧν τὰ μὲν ἀνίησι καὶ παραμβλύνει τὰ δ᾽ 
ὅλως ἀποσβέννυσι καὶ καταψύχει τὸ γῆρας, οὐ το- 

σοῦτον τῆς πρακτικῆς δρμῆς παραιρούμενον, ὅσον 

τῶν ἀκρατῶν καὶ διαπύρων ἀπερύκει παϑῶν, ὥστε 

νήφοντα καὶ καϑεστηκότα τὸν λογισμὸν ἐπάγειν 

ταῖς φροντίσιν. 
9, Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἔστω καὶ δοκείτω διατρεπτικὸς 

εἶναι λόγος πρὸς τὸν ἀρχόμενον ἐν πολιαῖς νεανι- 

εύεσϑαι λεγόμενος καὶ καϑαπτόμενος ἐκ μακρᾶς 

οἰχουρίας ὥσπερ νοσηλείας ἐξανισταμένου καὶ κινου- 
μένου γέροντος ἐπὶ στρατηγίαν ἢ πραγματείαν, 

“μέν ὦ ταλαίπωρ᾽, ἀτρέμα σοῖς ἐν δεμνίοις"" 

χαοὸ δὲ τὸν ἐμβεβιωκότα πολιτικαῖς πράξεσι καὶ διη- 
γωνισμένον οὐκ ἐῶν ἐπὶ τὴν δᾷδα καὶ τὴν κορω- 
νίδα τοῦ βίου προελϑεῖν, ἀλλ᾽ ἀνακαλούμενος καὶ 
κελεύων ὥσπερ ἐξ ὁδοῦ μακρᾶς μεταβαλέσϑαι, παν- 

τάπασιν ἀγνώμων καὶ μηδὲν ἐκείνῳ προσεοικώς 

ἐστιν. ὥσπερ γὰρ ὃ γαμεῖν παρασχευαξόμενον γέ- 
ροντ᾽ ἐστεφανωμένον καὶ μυριξόμενον ἀποτρέπων 
καὶ λέγων τὰ πρὸς τὸν Φιλοκτήτην 

“τίς δ᾽ ἄν σε νύμφη, τίς δὲ παρϑένος νέα 
δέξαιτ᾽ ἄν; εὖ γοῦν ὡς γαμεῖν ἔχεις τάλας 

1 πολλοὺς καὶ θΘΌΠΘΙΙΒ 106 Επτ. ΟΥ. 208 22 ὁ] 
ὁ μὲν ἢ οὔ ΚΟΟΚ. 8 Ρ. 609. Νδπυοῖς, Ρ. 841 26 γοῦν 
Μυβρτγαγίαβ: γ᾽ οὖν 

10 

18 
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οὐκ ἄτοπός ἐστι" καὶ γὰρ αὐτοὶ πολλὰ τοιαῦτα παί- Β 
ξουσιν εἰς ἑαυτούς, 

ἑγαμῷ γέρων, εὖ οἶδα, καὶ τοῖς γείτοσιν" 

ὁ δὲ τὸν πάλαι συνοικοῦντα καὶ συμβιοῦντα πολὺν 

5 χρόνον ἀμέμπτως οἰόμενος. δεῖν ἀφεῖναι διὰ τὸ 

1 Θ 

μι οι 

γῆρας τὴν γυναῖκα καὶ ξῆν καϑ' ἑαυτὸν ἢ παλλα- 

κίδιον ἀντὶ τῆς γαμετῆς ἐπισπάσασϑαι. δκαιότητος 

ὑπερβολὴν οὐκ ἀπολέλοιπεν" οὕτως ἔχει τινὰ λόγον 

τὸ προσιόντα δήμῳ πρεσβύτην, ἢ Χλίδωνα τὸν 

γεωργὸν ἢ “άμπωνα τὸν ναύκληρον ἤ τινα τῶν ἔκ 

τοῦ κήπου φιλοσόφων, νουϑετῆσαν καὶ κατασχεῖν 

ἐπὶ τῆς συνήϑους ἀπραγμοσύνης᾽ ὁ δὲ Φωκίωνος Ο 

ἢ Κάτωνος ἢ Περικλέους ἐπιλαβόμενος καὶ λέγων 

ὦ ξέν᾽ ᾿4ϑηναῖε ἢ 'Ῥωμαῖε, ἀξαλέῳ γήρα κατανϑι- 
δῶν κήδῃ". γραψάμενος ἀπόλειψιν τῇ πολιτείᾳ καὶ 
τὰς περὶ τὸ βῆμα καὶ τὸ στρατήγιον ἀφεὶς διατριβὰς 

καὶ τὰς φροντίδας εἰς ἀγρὸν ἐπείγου σὺν ἀμφιπόλῳ 

τῇ γεωργίᾳ συνεσόμενος ἢ πρὸς οἰκονομίᾳ τινὶ καὶ 

λογισμοῖς διαϑησόμενος τὸν λοιπὸν χρόνον, ἄδικα 

90 πείϑει καὶ ἀχάριστα πράττειν τὸν πολιτικόν. 
10. Τί οὖν; φήσαι τις ἄν, οὐκ ἀκούομεν ἐν 

κωμῳδίᾳ στρατιώτου λέγοντος 

ἱλευκή μὲ ϑροὶξ ἀπόμισϑον ἐντεῦϑεν ποιεῖ; 
5 Ἷ λ 9. τ » Β κι ᾿ “ ὔ 

πάνυ μὲν οὖν, ὦ ἑταῖρε᾽ τοὺς γὰρ ΄ρεος ϑερα- 

5. ΚΟΌΕ. 9 ῥ. 451 9 ἢ] καὶ τηρὶ 10 Μ“άμπιν 
14 κατανϑίξζων κάρα, ἤδη ΜεάαγίρσιαΒ. Βοτὺ. κρᾶτ᾽ ἀνϑίξζων 
ἤδη 15 Ιυπῖυβ: ἀπολείψειν 17 γρηὶ σὺν ἀμφιπόλῳ 
Οονοίαβ οχσ ἤομ. α 191 20 ἀχάριτα οὐτὰῃ αὐύϊοδμο 
(ι. 189)᾽)᾽ [1Ὁ. πράττειν] οπι. οοα. Ε 28 ΚΟΟΙ͂. 8 Ρ. 451 



1) 

᾿ 
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ποντας ἡβᾶν πρέπει καὶ ἀκμάξειν, οἷα δή 'πόλεμον 
πολέμοιό τὲ μέρμερα ἔργα᾽ διέποντας, ἐν οἷς τοῦ 
γέροντος κἂν τὸ κράνος ἀποχρύψῃ τὰς πολιάς, “ἀλλά 
τε λάϑρῃ γυῖα βαρύνεται᾽ καὶ προαπολείπει τῆς 
προϑυμίας ἡ δύναμις" τοὺς δὲ τοῦ Βουλαίου καὶ 
᾿Ζγοραίου καὶ Πολιέως Ζιὸς ὑπηρέτας οὐ ποδῶν 

ἔργα καὶ χειρῶν ἀπαιτοῦμεν, ἀλλὰ βουλῆς καὶ προ- 
ψοίας καὶ λόγου, μὴ ῥαχίαν ποιοῦντος ἐν δήμῳ καὶ 

ψόφον ἀλλὰ νοῦν ἔχοντος καὶ φροντίδα πεπνυμένην 
καὶ ἀσφάλειαν" οἷς ἡ γελωμένη πολιὰ καὶ ῥυτὶς 
ἐμπειρίας μάρτυς ἐπιφαίνεται, καὶ πειϑοῦς συνεργὸν 
αὐτῷ καὶ δόξαν ἤϑους προστίϑησι. πειϑαρχικὸν γὰρ 
ἡ νεότης ἡγεμονικὸν δὲ τὸ γῆρας. καὶ μάλιστα σώ- 

ζεται πόλις 

“ἔνϑα βουλαὶ γερόντων, καὶ νέων ἀνδρῶν ἀρι- 

: [στεύοισιν αἰχμαί"" 
καὶ τό 

“βουλὴν δὲ πρῶτον μεγαϑύμων ἷξε γερόντων 
Ννεστορέῃ παρὰ νηΐί᾽ 

ϑαυμαστῶς ἐπαινεῖται. διὸ τὴν μὲν ἐν “ακεδαί- 

μονι παραζευχϑεῖσαν ἀριστοκρατίαν τοῖς βασιλεῦσιν 

ὁ Πύϑιος 'πρεσβυγενέας᾽ ὃ δὲ “υχοῦργος ἄντικρυς 

“γέροντας᾽ ὠνόμασεν, ἣ δὲ Ρωμαίων σύγκλητος ἄχρι 

νῦν Ἱγερουσία᾽ καλεῖται. καὶ καϑάπερ ὁ νόμος τὸ 
διάδημα καὶ τὸν στέφανον, οὕτω τὴν πολιὰν ἡ φύσις 
ἔντιμον ἡγεμονικοῦ σύμβολον ἀξιώματος ἐπιτίϑησι" 

1 οι. Θ4Ὅ88 8 Τ 106 12 καὶ] 46]. Μ, 568 οὐδ 
αὐτῷ ποὰ οαγοὺ βυβριοίομθ; πὰτῃ αὐτοῖς ἢ 16 Βορκ. 1 
Ῥ. 448 10. βουλαὶ μὲν Βοροϊα8Β ᾿ἴΌ. 61. 1άθιῃ : ἀρι- 
στεύουσιν 18 Ηοῃῃ. Β ὅ8 



σὰν δ“... 
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3» ΩΝ καὶ τό ἱγέρας᾽ οἶμαι καὶ τό 'γεραίρειν᾽ ὄνομα σεμνὸν 
ἀπὸ τῶν γερόντων γενόμενον διαμένει, οὐχ ὅτι 

ϑερμολουτοῦσι καὶ καϑεύδουσι μαλακώτερον, ἀλλ᾽ 
ὡς βασιλικὴν ἐχόντων τάξιν ἐν ταῖς πόλεσι κατὰ 

δτὴν φρόνησιν. ἧς καϑάπερ ὀψικάρπου φυτοῦ τὸ 
οἰκεῖον ἀγαϑὸν καὶ τέλειον ἐν γήρᾳ μόλις ἡ φύσις 
ἀποδίδωσι. τὸν γοῦν βασιλέα τῶν βασιλέων εὐχό- 
μενον τοῖς ϑεοῖς 

τοιοῦτοι δέκα μοι συμφράδμονες εἶεν ᾿Δχαιῶν. 

ιὸ οἷος ἦν ὁ Νέστωρ, οὐδεὶς ἐμέμψατο τῶν ᾿“ἀρηίων᾽ 190 

καί ἱμένεα πνεόντων ᾿Αχαιῶν", ἀλλὰ συνεχώρουν 
ἅπαντες οὐκ ἐν πολιτείᾳ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν πο- 
λέμῳ μεγάλην ἔχειν ῥοπὴν τὸ γῆρας" 

ἱσοφὸν γὰρ ἕν βούλευμα τὰς πολλὰς χέρας 
τῦ νικᾷ 

καὶ μία γνώμη λόγον ἔχουσα καὶ πειϑὼ τὰ κάλλιστα 
καὶ μέγιστα διαπράττεται τῶν κοινῶν. 

11. ᾽4λλὰ μὴν ἥ γε βασιλεία, τελεωτάτη πασῶν 

- οὖσα καὶ μεγίστη τῶν πολιτειῶν, πλείστας φροντί- 
80 δὰς ἔχει καὶ πόνους καὶ ἀσχολίας" τὸν γοῦν Σέ- 

λευκὸν ἑκάστοτε λέγειν ἔφασαν, εἰ γνοῖεν οἱ πολλοὶ 
τὸ γράφειν μόνον ἐπιστολὰς τοσαύτας καὶ ἀναγινώ- 

ὄκειν ὡς ἐργῶδές ἐστιν, ἐρριμμένον οὐκ ἂν ἀνελέ- 
σϑαι διάδημα" τὸν δὲ Φίλιππον ἐν καλῷ χωρίῳ 

355 μέλλοντα καταστρατοπεδεύειν, ὡς ἤκουσεν ὅτι χόρτος 

οὐκ ἔστι τοῖς ὑποξυγίοις “ὦ Ηράκλεις᾽ εἰπεῖν “οἷος 

8 ϑερμολουτοῦσι) οἵ. ΚΟΟΚ. 8 Ρ. 410 ΘΥἜΤΟΤΩ: Β΄ 512. 
11 πνειόντων ὃ 14 Νδυοκ. Ρ. 419 18 γε ΟὐογΥδθ8: τὲ 
ῶ8 ἂν ἀνελέσϑαι Ἐ : ἂν ἐλέσϑαι 20 ἰάθη: εἶπεν 

Ε 

Β 
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ἡμῶν ὃ βίος, εἰ καὶ πρὸς τὸν τῶν ὄνων καιρὸν 
ὀφείλομεν ζῆν. ὥρα τοίνυν καὶ βασιλεῖ παραινεῖν 
πρεσβύτῃ γεγενημένῳ τὸ μὲν διάδημα καταϑέσϑαι 

καὶ τὴν πορφύραν, ἱμάτιον δ᾽ ἀναλαβόντα καὶ καμ- 

πύλην ἐν ἀγρῷ διατρίβειν, μὴ δοκῇ περίεργα καὶ 5. 
ἄωρα πράττειν ἐν πολιαῖς βασιλεύων. εἰ δ᾽ οὐκ 
ἄξιον ταῦτα λέγειν περὶ ᾿4γησιλάου καὶ Νομᾶ καὶ 

Ο Ζαρείου, μηδὲ τῆς ἐξ ᾿Φρείου πάγου βουλῆς Σόλωνα 

μηδὲ τῆς συγκλήτου Κάτωνα διὰ τὸ γῆρας ἐξάγω- 
μεν, οὐκοῦν μηδὲ Περικλεῖ συμβουλεύωμεν ἐγκατα- τ 

λιπεῖν τὴν δημοκρατίαν: οὐδὲ γὰρ ἄλλως λόγον 

ἔχει νέον ὄντα κατασκιρτῆσαι τοῦ βήματος. εἶτ᾽ 

ἐχχέαντα τὰς μανικὰς ἐκείνας φιλοτιμίας καὶ δρμὰς 

εἰς τὸ δημόσιον, ὅταν ἡ τὸ φρονεῖν ἐπιφέρουσα δι᾽ 
ἐμπειρίαν ἡλικία παραγένηται, προέσϑαι καὶ καταλι- ιτὉ 

πεῖν ὥσπερ γυναῖκα τὴν πολιτείαν καταχρησάμενον. 

19, Ἢ μὲν γὰρ Αἰσώπειος ἀλώπηξ τὸν ἐχῖνον 
οὐκ εἴα τοὺς κρότωνας αὐτῆς ἀφαιρεῖν βουλόμενον" 

Ὁ “ἂν γὰρ τούτους᾽ ἔφη ἱμεστοὺς ἀπαλλάξῃς, ἕτερον 
προσίασι πεινῶντες᾽" τὴν δὲ πολιτείαν ἀεὶ τοὺς γέ- 30 

ροντας ἀποβάλλουσαν ἀναπίμπλασϑ'αι νέων ἀνάγκη 

διψώντων δόξης καὶ δυνάμεως, νοῦν δὲ πολιτικὸν 
οὐκ ἐχόντων πόϑεν γὰρ, εἰ μηδενὸς ἔδονται μαϑη- 
ταὶ μηδὲ ϑεαταὶ πολιτευομένου γέροντος; ἢ πλοίων 
μὲν ἄρχοντας οὐ ποιεῖ γράμματα χυβερνητικά, μὴ 30 

πολλάκις γενομένους ἐν πρύμνῃ ϑεατὰς τῶν πρὸς 
κῦμα καὶ πνεῦμα καὶ νύκτα χειμέριον ἀγώνων, 

Ἐς 1 ἢ: νουμβάᾶδ 10 οὐκοῦν ἢ: οὔκουν 21 ἢ: γειμερίων 
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δΙΡ 

ὅτε Τυνδαριδᾶν ἀδελφῶν ἅλιον ναύταν πόϑος 

βάλλει, 

πόλιν δὲ μεταχειρίσασϑαι καὶ πεῖσαι δῆμον ἢ βου- 
λὴν δύναιτ᾽ ἂν ὀρϑῶς νέος ἀναγνοὺς βίβλον ἢ Ε 

Ἂ Π 3 ’ 7 “ι 
σχολὴν περὶ πολιτείας ἐν “υκείῳ γραψάμενος, ἂν 

νὴ παρ᾽ ἡνίαν καὶ παρ᾽ οἴακα πολλάκις στάς, δημα- 

γωγῶν καὶ στρατηγῶν ἀγωνιζομένων ἐμπειρίαις ἅμα 

καὶ τύχαις συναποκλίνων ἐπ᾽ ἀμφότερα. μετὰ κιν- 

δύνων καὶ πραγμάτων λάβῃ τὴν μάϑησιν; οὐκ ἔστιν 

εἰπεῖν" ἀλλ᾽ εἰ διὰ μηδὲν ἄλλο τῷ γέροντι παιδείας 
ΟΥ̓ - ’ὔ Ἁ ’ὔ ὔ ᾽ ’, 

ἕνεκα τῶν νεὼν καὶ διδασκαλίας πολιτευτέον ἐστίν. 
6 Ἁ " [4 Ἁ Ἁ [4 3 Ἁ ὡς γὰρ οἱ γράμματα καὶ μουσικὴν διδάσκοντες, αὐτοὶ 

προαναχρούονται καὶ προαναγινώσκουσιν ὑφηγού- 

μξνον τοῖς μανθάνουσιν, οὕτως ὃ πολιτικὸς οὐ Ε' 

τι λέγων μόνον οὐδ᾽ ὑπαγορεύων ἔξωϑεν ἀλλὰ πράτ- 

τῶν τὰ κοινὰ καὶ διοικῶν ἐπευϑύνει τὸν νέον, ἔργοις 

ἅμα καὶ λόγοις πλαττόμενον ἐμψύχως καὶ κατασχη- 

ματιζόμενον. ὃ γὰρ τοῦτον ἀσκηϑεὶς τὸν τρόπον οὐκ 
2 ᾽, Ἁ , 3 ΄ 3 ΄ ἐν παλαίστραις καὶ κηρώμασιν ἀκινδύνοις εὐρύϑμων 

σοφιστῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἀληϑῶς ἐν Ὀλυμπιακοῖς καὶ 
Πυϑικοῖς ἀγῶσιν 

πεν 

σι 

1 Ξ 

2 Θ 

ἰἄϑηλος ἵππῳ πῶλος ὡς ἅμα τρέχει 

χατὰ Σιμωνίδην, ὡς ᾿Δ4ριστείδης Κλεισϑένει καὶ 
Κίμων ᾿Δριστείδῃ καὶ Φωκίων Χαβρίᾳ καὶ Κάτων 19 

ΜΜαξίμῳ Φαβίῳ καὶ Σύλλᾳ Πομπήιος καὶ Φιλοποί- 

μεὲενν Πολύβιος᾽ νέοι γὰρ ὄντες πρεσβυτέροις ἐπι- 

ϑΘι 2 

1 Βουσκ. 8 ν. 119 8 πεῖσαι] κυβερνῆσαι ΘχμΙ οὐ ἴπ 
οοπξοχύα 323 16 ἀπευϑύνει ἢὰ 17 ἐμψύχοις Μ 19 Ιἴᾶἅθπι: 
ἀκινδύνως 22 Βουρκ. 2 Ρ. 446 
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βάλλοντες, εἶϑ᾽ οἷον παραβλαστάνοντες καὶ συνεξ- 

ανιστάμενοι ταῖς ἐχείνων πολιτείαις καὶ πράξεσιν, 

ἐμπειρίαν καὶ συνήϑειαν ἐκτῶντο πρὸς τὰ κοινὰ 

μετὰ δόξης καὶ δυνάμεως. 

18. Ὁ μὲν οὖν ᾿“καδημαϊκὸς 4 ἰσχίνης. σοφιστῶν 

τινῶν λεγόντων ὅτι προσποιεῖται γεγονέναι Καρ- 

νεάδου μὴ γεγονὼς μαϑητής, “ἀλλὰ τότε γ᾽ εἶπεν 
δ σεν ἃ 7, , ᾽ ᾿ δ ’ ᾿ ι 
ἐγὼ Καρνεάδου διήκουον, ὅτε τὴν ῥαχίαν καὶ τὸν 

Β ψόφον ἀφεικὼς ὁ λόγος αὐτοῦ διὰ τὸ γῆρας εἰς τὸ 
Ἶφ - Ἁ πα - Χ χρήσιμον συνῆκτο καὶ κοινωνικόν᾽" τῆς δὲ πρεσβυ- 
- , 2 » ΄ 9 . Ἁ » 

τικῆς πολιτείας οὐ τῷ λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ ταῖς 

πράξεσιν ἀπηλλαγμένης πανηγυρισμοῦ καὶ δοξοκο- 
πίας, ὥσπερ τὴν ἶριν λέγουσιν ὅταν παλαιὰ γενο- 
μένη τὸ βρομῶδες ἀποπνεύσῃ καὶ ϑολερὸν εὐωδέ- 

Ἁ 3 Χ " δ 3 ’ 2 στερον τὸ ἀρωματικὸν ἴσχειν, οὕτως οὐδέν ἔστι 

δόγμα γεροντικὸν οὐδὲ βούλευμα τεταραγμένον ἀλλ᾽ 
ἐμβοιϑῆ πάντα καὶ καϑεστῶτα. διὸ καὶ τῶν νέων μ 
ἕνεκα δεῖ, καϑάπερ εἴρηται, πολιτεύεσθαι τὸν πρε- 

σβύτην, ἵνα, ὃν τρόπον φησὶ Πλάτων ἐπὶ τοῦ μιγνυ- 
μένου πρὸς ὕδωρ ἀκράτου, μαινόμενον ϑεὸν ἑτέρῳ 

Ὁ ϑεῷῶ νήφοντι σωφρονίξζεσϑαι κολαζόμενον, οὕτως 

εὐλάβεια γεροντικὴ κεραννυμένη πρὸς ζέουσαν ἐν 

δήμῳ νεότητα, βακχεύουσαν ὑπὸ δόξης καὶ φιλοτι- 
μίας, ἀφαιρῇ τὸ μανικὸν καὶ λίαν ἄκρατον. 

14. 'άνευ δὲ τούτων ἁμαρτάνουσιν οἵ οἷον τὸ 
πλεῦσαι καὶ τὸ στρατεύσασϑαι, τοιοῦτον ἡγούμενοι 

18 ἶριν Οοτδθ8: ἴβιν 19 Πλάτων] ἀθ Τιορο. ν. 118 ἃ. 
Τῃ 3 ροϑὺ Πλάτων οταβδ8 βαιηῦ 4 Ἰἰ{ὕθγδϑθ Θχ αὐϊθαβ ὑγ68 ροβίθ- 
γἱούθδ: εἰν ἀἰβοθυππηύαγ; ουῦ. βουϊρύαστῃ ογαὺ δεῖν 28 οἷον Ἐὶ 
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καὶ τὸ πολιτεύσασϑαι πρὸς ἄλλο τι πραττόμενον. 
εἶτα καταλῆγον ἐν τῷ τυχεῖν ἐχείνου" λειτουργία 
γὰρ οὐκ ἔστιν ἡ πολιτεία τὴν χρείαν ἔχουσα πέρας, 

ἀλλὰ βίος ἡμέρου καὶ πολιτικοῦ καὶ κοινωνικοῦ 
ξῴου καὶ πεφυκότος ὅσον χρὴ χρόνον πολιτικῶς καὶ 
φιλοχάλως καὶ φιλανθρώπως ζῆν. διὸ πολιτεύεσθαι 

καϑῆκόν ἐστιν οὐ πεπολιτεῦσϑαι, καϑάπερ ἀληϑεύειν 

οὐκ ἀληϑεῦσαι καὶ δικαιοπραγεῖν οὐ δικαιοπραγῆ- 

σαι καὶ φιλεῖν οὐ φιλῆσαι τὴν πατρίδα καὶ τοὺς Ὁ 

πολίτας. ἐπὶ ταῦτα γὰρ ἡ φύσις ἄγει. καὶ ταύτας 

ὑπαγορεύει τὰς φωνὰς τοῖς μὴ διεφϑορόσι τελείως 

ὑπ᾽ ἀργίας καὶ μαλακίας" 

ἱπολλοῦ σε ϑνητοῖς ἄξιον τίκτει πατήρ᾽ 
, καί 
μή τι παυσώμεσϑα δρῶντες εὖ βροτούς. 

16. Οἱ δὲ τὰς ἀρρωστίας προβαλλόμενοι καὶ τὰς 

ἀδυναμίας νόσου καὶ πηρώσεως μᾶλλον ἢ γήρως 

κατηγοροῦσι" καὶ γὰρ νέοι πολλοὶ νοσώδεις καὶ 
ῥδωμαλέοι γέροντες" ὥστε δεῖ μὴ τοὺς γέροντας ἀλλὰ 

τοὺς ἀδυνάτους ἀποτρέπειν, μηδὲ τοὺς νέους παρα- 

καλεῖν ἀλλὰ τοὺς δυναμένους. καὶ γὰρ καὶ ᾿“ριδαῖος Ε 
ἦν νέος γέρων δ᾽ ᾿Αντίγονος. ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἅπασαν. 
ὀλίγου δεῖν κατεχτήσατο τὴν ᾿Ζσίαν, ὃ δ᾽ ὥσπερ 
ἐπὶ σκηνῆς δορυφόρημα κωφὸν ἦν ὄνομα βασιλέως 

5 καὶ πρόσωπον ὑπὸ τῶν ἀεὶ κρατούντων παροινού- 
μενον. ὥσπερ οὖν ὃ Πρόδικον τὸν σοφιστὴν ἢ 

1 ἄλλο τι θ: ἄλλα ὅ πεφυκὼς 12.611 10. χρὴ] ξῇ ἢ 
18.165 Νδυοκ. ὑ. 917 15 Ν: μήτε 10. παυσώμεσϑα 
Ῥ. 1099 ἃ: παυσαίμεϑα 
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Φιλήταν τὸν ποιητὴν ἀξιῶν πολιτεύεσθαι, νέους 

μὲν ἰσχνοὺς δὲ καὶ νοσώδεις καὶ τὰ πολλὰ κλινο- 
πετεῖς δι’ ἀρρωστίαν ὄντας, ἀβέλτερός ἐστιν" οὕτως 

ὁ κωλύων ἄρχειν καὶ στρατηγεῖν τοιούτους γέρον- 
τας, οἷος ἦν Φωκίων οἷος ἦν Μασανάσσης ὃ Λίβυς 

τ 7 ες » ς ν . ΄ ς οἷος Κάτων ὁ Ρωμαῖος. ὁ μὲν γὰρ Φωκίων, ὡρμη- 

μένων πολεμεῖν ἀκαίρως τῶν ᾿4ϑηναίων, παρήγγειλε 

τοὺς ἄχρι ἕξήκοντ᾽ ἐτῶν ἀκολουϑεῖν ὅπλα λαβόν- 
τας ὡς δ᾽ ἠγανάκτουν, “οὐδέν᾽ ἔφη δεινόν" ἐγὼ γὰρ 
, 2 δεν ον ς χ ΕΝ 3 7 2 
ἔσομαι μεϑ’ ὑμῶν ὁ “στρατηγὸς ὑπὲρ ὀγδοήκοντ 

ἔτη γεγονώς᾽. ΜΜασανάσσην δ᾽ ἱστορεῖ Πολύβιος 
ἐνενήκοντα μὲν ἐτῶν ἀποθανεῖν, τετράετες καταλι- 

πόντα παιδάριον ἐξ αὐτοῦ γεγενημένον, ὀλίγῳ δ᾽ 

ἔμπροσϑεν τῆς τελευτῆς μάχῃ νικήσαντα μεγάλῃ 

792 Καρχηδονίους ὀφϑῆναι τῇ ὑστεραίᾳ πρὸ τῆς σκηνῆς 

ῥυπαρὸν ἄρτον ἐσϑίοντα, καὶ πρὸς τοὺς ϑαυμάξον- 

τας εἰπεῖν, ὅτι τοῦτο ποιεῖ ἢ 

ἱλάμπει γὰρ ἐν χρείαισιν ὥσπερ εὐπρεπὴς 
ξεῖν ΄ δ, 5 - ΕΣ , 3 χαλκός᾽ χρόνῳ δ᾽ ἀργῆσαν ἤμυσε στέγος, 

ὥς φησι Σοφοκλῆς" ὡς δ᾽ ἡμεῖς φαμεν, ἐκεῖνο τῆς 

ψυχῆς τὸ γάνωμα καὶ τὸ φέγγος, ᾧ λογιξόμεϑα καὶ 

μνημονεύομεν καὶ φρονοῦμεν. 
16. Διὸ καὶ τοὺς βασιλεῖς φασι γίγνεσϑαι βελ- 

τίονας ἐν τοῖς πολέμοις καὶ ταῖς στρατείαις ἢ δχο- 

λὴν ἄγοντας. ἔάτταλον γοῦν τὸν Εὐμένους ἀδελφόν, 

18 Ἔ: γεγεννημένον 11 Ἰδοῦπδπι δαᾷ. Ποθηπθυβ, 
Ῥεδθθυμίθ. ϑΌΡΡΙ]θο: ποιεῖ διὰ τὴν ἕξιν (αὖ διὰ τὸ πονεῖν) 
ἀεὶ οἵ, Οἷο. Οὔ. γτηδὶ. 6.10 18 Νδῦοῖ. Ρ. 814 [ἴὉ. εὐπρε- 
πὴς] εὐγενὴς Ὁ. 11290 21 φέγγος] 50. ἥμυσε 268 Οογδθδ8: 
εὐμενοῦς ν᾿ 

[Ὁ] οι 
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ὑπ᾽ ἀργίας μαχρᾶς καὶ εἰρήνης ἐχλυϑέντα κομιδῇ, 

Φιλοποίμην εἷς τῶν ἑταίρων ἐποίμαινεν ἀτεχνῶς 

πιαινόμενον᾽ ὥστε καὶ τοὺς “Ῥωμαίους παίζοντας 
ἑκάστοτε διαπυνθάνεσϑαι παρὰ τῶν ἐξ ᾿Ζσίας πλεόν- 

ὅτῶν, εἰ δύναται παρὰ τῷ Φιλοποίμενι βασιλεύς. 

“ευκόλλου δὲ Ῥωμαίων οὐ πολλοὺς ἄν τις εὕροι 
δεινοτέρους στρατηγούς, ὅτε τῷ πράττειν τὸ φρο- 

νεῖν συνεῖχεν᾽ ἐπεὶ δὲ μεϑῆκεν ἑαυτὸν εἰς βίον 
ἄπρακτον καὶ δίαιταν οἰχουρὸν καὶ ἄφροντιν, ὥσπερ 

10 οὗ σπόγγοι ταῖς γαλήναις ἐννεχρωϑεὶς καὶ καταμα- 

ρανϑείς, εἶτα Καλλισϑένει τινὶ τῶν ἀπελευϑέρων 

βόσκειν καὶ τιϑασεύειν παρέχων τὸ γῆρας. ἐδόκει 

καταφαρμακεύεσϑαι φίλτροις ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ γοητεύ- 
μασιν, ἄχρι οὗ Μάρκος ὁ ἀδελφὸς ἀπελάσας τὸν 

ιὸ ἄνϑρωπον αὐτὸς ὠκχονόμει καὶ ἐπαιδαγώγει τὸν 

λοιπὸν αὐτοῦ βίον, οὐ πολὺν γενόμενον. ἀλλὰ Ζ1α- 

ρεῖος ὃ Ξέρξου πατὴρ ἔλεγεν αὐτὸς αὑτοῦ παρὰ τὰ 

δεινὰ γίγνεσϑαι φρονιμώτερος, ὁ δὲ Σχύϑης ᾿Δ4τέας 

μηδὲν οἴεσθαι τῶν ἱπποκόμων διαφέρειν ἑαυτόν, 

20 ὅτε σχολάξοι" Διονύσιος δ᾽ ὁ πρεσβύτερος πρὸς τὸν 
πυϑόμενον εἰ σχολάξοι ᾿μηδέποτ᾽᾽ εἶπεν “ἐμοὶ τοῦτο 
συμβαίη. τόξον μὲν γάρ. ὥς φασιν, ἐπιτεινόμενον 
ῥήγνυται, ψυχὴ δ᾽ ἀνιεμένη. καὶ γὰρ ἁρμονικοὶ τὸ 

καταχούειν ἡρμοσμένου καὶ γεωμέτραι τὸ ἀναλύειν 
265 καὶ ἀριϑμητικοὶ τὴν ἐν τῷ λογίζεσθαι συνέχειαν 

ἐκλιπόντες ἅμα ταῖς ἐνεργείαις ἀμαυροῦσι ταῖς 

16 διεπαιδαγώγει ΤΟΥΠΘΌτιΒ 16 Ζαρεῖος] οἵ, Ρ. 112 ἢ 
18 ᾿ἀτέας] ἀτμὰς ταῦ 2[ἠ ἐῚ ρΡ. 176: σγολάξει 22 ἀεὶ τει- 
γνόμενον ᾿ὸ 2ὔ συνέχειαν] τηϑ]ὺ συνήϑειαν 20 συν- 
αμαυροῦσι ἢ 
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ἡλικίαις τὰς ἕξεις, καίπερ οὐ πρακτικὰς ἀλλὰ ϑεω- 

ρητικὰς τέχνας ἔχοντες" ἡ δὲ τῶν πολιτικῶν ἕξις, 
εὐβουλία καὶ φρόνησις καὶ δικαιοσύνη, πρὸς δὲ 

τούτοις ἐμπειρία στοχαστικὴ καιρῶν καὶ λόγων, πει- 

εϑοῦς δημιουργὸς δύναμις οὖσα, τῷ λέγειν ἀεί τι 
καὶ πράττειν καὶ λογίξεσϑαι καὶ δικάζειν συνέχεται" 

καὶ δεινόν, εἰ τούτων ἀποδρᾶσα περιόψεται τηλυι- 

καύτας ἀρετὰς καὶ τοσαύτας ἐκρυείσας τῆς ψυχῆς" 

᾿ καὶ γὰρ τὸ φιλάνϑρωπον εἰκός ἐστιν ἀπομαραίνεσϑαι 

καὶ τὸ κοινωνικὸν καὶ τὸ εὐχάριστον, ὧν οὐδεμίαν 

εἶναι δεῖ τελευτὴν οὐδὲ πέρας. 
17. Εἰ γοῦν πατέρα τὸν Τιϑωνὸν εἶχες, ἀϑάνα- 

τον μὲν ὄντα χρείαν δ᾽ ἔχοντα διὰ γῆρας ἀεὶ πολ- 
λῆς ἐπιμελείας, οὐκ ἂν οἶμαί σὲ φυγεῖν οὐδ᾽ ἀπεί- 

πασϑαι τὸ ϑεραπεύειν καὶ προσαγορεύειν καὶ βοη- 
ϑεῖν ὡς λελειτουργηχκότα πολὺν χρόνον᾽ ἡ δὲ πατρὶς 

καὶ μητρὶς ὡς Κρῆτες καλοῦσι, πρεσβύτερα καὶ 
μείξονα δίκαια γονέων ἔχουσα, πολυχρόνιος μέν 

ἐστιν οὐ μὴν ἀγήρως οὐδ᾽ αὐτάρκης, ἀλλ᾽ ἀεὶ πο- 
λυωρίας δεομένη καὶ βοηϑείας καὶ φροντέδος ἐπι- 
σπᾶται καὶ κατέχει τὸν πολιτικόν 

ἑεἷἱανοῦ ἁπτομένη καί τ᾽ ἐσσύμενον κατερύκει.᾽ἢ 

καὶ μὴν οἶσϑά μὲ τῷ Πυϑίέῳ λειτουργοῦντα πολλὰς 

Πυϑιάδας" ἀλλ᾽ οὐκ ἂν εἴποις ᾿ἵκανά σοι, ὦ Πλού- 
ταρχε. τέϑυται καὶ πεπόμπευται καὶ κεχόρευται, νῦν 
δ᾽ ὥρα πρεσβύτερον ὄντα τὸν στέφανον ἀποϑέσϑαι 
καὶ τὸ χρηστήριον ἀπολιπεῖν διὰ τὸ γῆρας᾽΄. οὐκοῦν 

1 ἡλικίαις] μαλακίαις ὃ νἱᾶ, Ξ΄γΙΔΌΟΙ. οὉ οι. ΠῚ 9 
10. εἰανοῦ τηρὶ 

1ὅ 

2ὅ 
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μηδὲ σεαυτὸν οἴου δεῖν, τῶν πολιτικῶν ἱερῶν ἔξαρ- 
χον ὄντα καὶ προφήτην. ἀφεῖναι τὰς τοῦ Πολιέως 

γαῖ , Χ ΄ ᾿ , 
καὶ “4γοραίου τιμὰς Ζιός, ἔχπαλαι κατωργιαόμενον 

αὐταῖς. 

ϑι 18, ᾽4λλ᾽’ ἀφέντες. εἰ βούλει, τὸν ἀποσπῶντα 198 
τῆς πολιτείας λόγον ἐκεῖνο σκοπῶμεν ἤδη καὶ φιλο- 

σοφῶμεν, ὅπως μηδὲν ἀπρεπὲς μηδὲ βαρὺ τῷ γήρα 
προσάξομεν ἀγώνισμα, πολλὰ μέρη τῆς πολιτείας 
ἐχούσης ἁρμόδια χαὶ πρόσφορα τοῖς τηλικούτοις. 

10 ὥσπερ γάρ, εἰ καϑῆκον ἦν ἄδοντας διατελεῖν, ἔδει, 

πολλῶν τόνων καὶ τρόπων ὑποκειμένων φωνῆς, οὺς 

ἁρμονίας οἵὗ μουσικοὶ καλοῦσι, μὴ τὸν ὀξὺν ἅμα 

καὶ σύντονον διώκειν γέροντας γενομένους, ἀλλ᾽ ἐν 
“- 
ξ Χ ΘΩΑ 2 Ν - ; ὕ - ᾧὦ τὸ ῥάδιον ἔπεστι μετὰ τοῦ πρέποντος ἤϑους 

ι οὕτως, ἐπεὶ τὸ πράττειν καὶ λέγειν μᾶλλον ἀνθρώ- Β 
“4, ῇ ν }: "Ἵ ΡΒ - Ἂς , ποις ἢ κύκνοις τὸ ἄδειν ἄχρι τελευτῆς κατὰ φύσιν 

ἔστιν, οὐκ ἀφετέον τὴν πρᾶξιν ὥσπερ τινὰ λύραν 
σύντονον ἀλλ᾽ ἀνετέον ἐπὶ τὰ κοῦφα καὶ μέτρια 

καὶ προσῳδὰ πρεσβύταις πολιτεύματα μεϑαρμοττο- 
μένους. οὐδὲ γὰρ τὰ σώματα παντελῶς ἀκίνητα καὶ 

ἀγύμναστα περιορῶμεν, ὅτε μὴ δυνάμεϑα σκαφείοις 

ιηδ᾽ ἁλτῆρσι χρῆσϑαι μηδὲ δισκεύειν μηδ᾽ ὁπλομα- 
χεῖν ὡς καὶ πρότερον. ἀλλ᾽ αἰώραις καὶ περιπάτοις, 
ἔνιον δὲ καὶ σφαίρᾳ προσπαλαίοντες ἐλαφρῶς καὶ 

85 διαλεγόμενον κινοῦσι τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ϑερμὸν 
ἀναρριπίξουσι" μήτε δὴ τελέως ἐχπαγέντας ἑαυτοὺς Ο 

καὶ καταψυχϑέντας ἀπραξίᾳ περιίδωμεν μήτ᾽ αὖ 

2 [-- 

8 ἔ; προσάξωμεν 21 ΟὐΟΥδ685: περιίδοιμεν 
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πάλιν πᾶσαν ἀρχὴν ἐπαιρόμενοι καὶ παντὸς ἐπι- 
δραττόμενον πολιτεύματος ἀναγχάξωμεν τὸ γῆρας 

ἐξελεγχόμενον ἐπὶ τοιαύτας φωνὰς καταφέρεσϑαι 

“ὦ δεξιὰ χείρ, ὡς ποϑεῖς λαβεῖν δόρυ" 
2 ἐν δ᾽ ἀσϑενείᾳ τὸν πόϑον διώλεσας.ἢ 

οὐδὲ γὰρ ἀκμάζων καὶ δυνάμενος ἀνὴρ ἐπαινεῖται, 
πάντα συλλήβδην ἀνατιϑεὶς ἑαυτῷ τὰ κοινὰ πράγ- 

Ὦ ματα καὶ μηδὲν ἑτέρῳ παριέναι βουλόμενος, ὥσπερ 

οὗ Στωικοὶ τὸν Ζία λέγουσιν, εἰς πάντα παρενεί- 

ρῶν καὶ πᾶσι καταμιγνὺς ἑαυτὸν ἀπληστίᾳ δόξης ἢ 
φϑόνῳ τῶν μεταλαμβανόντων ἁμωσγέπως τιμῆς τινος 

ἐν τῇ πόλει καὶ δυνάμεως" πρεσβύτῃ δὲ κομιδῇ, 
κἂν τὸ ἄδοξον ἀφέλῃς, ἐπίπονος καὶ ταλαίπωρος ἡ 

πρὸς πᾶν μὲν ἀεὶ κληρωτήριον ἀπαντῶσα φιλαρχία, 
παντὶ δ᾽ ἐφεδρεύουσα δικαστηρίου καιρῷ καὶ συνε- 
δρίου πολυπραγμοσύνη, πᾶσαν δὲ πρεσβείαν καὶ 

Ἐ προδικίαν ὑφαρπάζουσα φιλοτιμία. καὶ γὰρ ταῦτα 

πράττειν καὶ μετ᾽. εὐνοίας βαρὺ παρ᾽ ἡλικίαν, συμ- 
βαίνει δέ γε τἀναντία" μισοῦνται μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν 
νέων, ὡς οὐ προϊέμενοι πράξεων αὐτοῖς ἀφορμὰς 
μηδ᾽ εἰς μέσον ἐῶντες προελϑεῖν, ἀδοξεῖ δὲ παρὰ 
τοῖς ἄλλοις τὸ φιλόπρωτον αὐτῶν καὶ φίλαρχον 
οὐχ ἧττον ἢ τὸ φιλόπλουτον ἑτέρων γερόντων καὶ 
φιλήδονον. 

19. “ὥσπερ οὖν τὸν Βουχέφαλον ὁ ᾿4λέξανδροος 
πρεσβύτερον ὄντα μὴ βουλόμενος πιέζειν ἑτέροις 
ἐπωχεῖτο πρὸ τῆς μάχης ἵπποις, ἐφοδεύων τὴν φά- 

4 Ἐπ͵. Ηδγο. 2609 ὅ πόνον Ναυοῖκ. 241 μηδ᾽] οὐδ᾽ 

τ 
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λαγγα καὶ καϑιστὰς εἰς τὴν τάξιν, εἶτα δοὺς τὸ 

σύνϑημα καὶ μεταβὰς ἐπ᾽ ἐκεῖνον εὐθὺς ἐπῆγε τοῖς Ε 
πολεμίοις καὶ διεκινδύνευεν" οὕτως ὃ πολιτικός, ἂν 

ἔχῃ νοῦν, αὐτὸς αὑτὸν ἡνιοχῶν πρεσβύτην γενόμε- 

ὄνον ἀφέξεται τῶν οὐκ ἀναγκαίων καὶ παρήσει τοῖς 
ἀκμάξουσι χρῆσϑαι πρὸς τὰ μικρότερα τὴν πόλιν, 

ἐν δὲ τοῖς μεγάλοις αὐτὸς ἀγωνιεῖται προϑύμως. 

οἵ μὲν γὰρ ἀϑληταὶ τὰ σώματα τῶν ἀναγκαίων 
πόνων ἄϑικτα τηροῦσι καὶ ἀκέραια πρὸς τοὺς ἀχρή- 

τὸ στους᾽ ἡμεῖς δὲ τοὐναντίον. ἐῶντες τὰ μικρὰ καὶ 
φαῦλα, τοῖς ἀξίοις σπουδῆς φυλάξομεν ἑαυτούς. 

ἱνέῳ᾽ μὲν γὰρ ἴσως ᾿ἐπέοικε᾽ καϑ'’ Ὅμηρον ὑπάνταΐ᾽, 
καὶ δέχονται καὶ ἀγαπῶσι τὸν μὲν μικρὰ καὶ πολλὰ 
πράττοντα δημοτικὸν καὶ φιλόπονον τὸν δὲ λαμπρὰ 

τι καὶ σεμνὰ γενναῖον καὶ μεγαλόφρονα καλοῦντες᾽ 194 

ἔστι δ᾽ ὅπου καὶ τὸ φιλόνεικον καὶ παράβολον ὥραν 
ἔχει τινὰ καὶ χάριν ἐπιπρέπουσαν τοῖς τηλικούτοιςο. 
ὁ πρεσβύτης δ᾽ ἀνὴρ ἐν πολιτείᾳ διακονικὰς λει- 
τουργίας ὑπομένων, οἷα τελῶν πράσεις καὶ λιμένων 

90 ἐπιμελείας καὶ ἀγορᾶς, ἔτι δὲ πρεσβείας καὶ ἀπο- 
δημίας πρὸς ἡγεμόνας καὶ δυνάστας ὑποτρέχων, ἐν 

αἷς ἀναγκαῖον οὐδὲν οὐδὲ σεμνὸν ἔνεστιν ἀλλὰ 
ϑεραπεία καὶ τὸ πρὸς χάριν, ἐμοὶ μὲν οἰκτρόν, ὦ 
φίλε, φαίνεται καὶ ἄξηλον, ἑτέροις δ᾽ ἴσως καὶ ἐπα- 

5 χϑὲς φαίνεται καὶ φορτικόν. 
20. Οὐδὲ γὰρ ἐν ἀρχαῖς τὸν τηλικοῦτον ὥρα 

12 Ὅμηρον]Χ 11 18 Ὗ: ἔχονται 10. τὸν μὲν --- τὸν 
δὲ Ὑ: τὰ μὲν -- τὰ δ 18 ὁ] ἀθ]θνοτῖη 2426 φανεῖται 
ΟοΥβϑθβ, 46]. Μ' [ουύβββθ γϑοῦϊαβ 

ῬΙυξατομὶ Νίοτϑια. ὙΟ]. Υ.. 4 



Β 

ῃ 

50 ΑΝ ΒΕΝῚ ΒΕΒΡΌΒΙΙΟΑ ΘΕΒΕΝΘΑ 517. 

φέρεσθαι, πλὴν ὅσαι γὲ μέγεϑός τι κέχτηνται καὶ 

ἀξίωμα" καϑάπερ ἣν σὺ νῦν ᾿ἀϑήνησι μεταχειρίξῃ 
τῆς ἐξ ᾿Ζρείου πάγου βουλῆς ἐπιστασίαν καὶ νὴ 4 ία 

τὸ πρόσχημα τῆς ᾿Αμφικτυονίας. ἥν σον διὰ τοῦ 

βίου παντὸς ἡ πατρὶς ἀνατέϑεικε “πόνον ἡδὺν κά- 

ματόν τ᾽ εὐκάματον᾽ ἔχουσαν. δεῖ δὲ καὶ ταύτας μὴ 
διώκειν τὰς τιμὰς ἀλλὰ φεύγοντας ἄρχειν, μηδ᾽ 
αἰτουμένους ἀλλὰ παραιτουμένους, μηδ᾽ ὡς αὑτοῖς 

τὸ ἄρχειν λαμβάνοντας ἀλλ᾽ ὡς αὑτοὺς τῷ ἄρχειν 

ἐπιδιδόντας. οὐ γάρ, ὡς Τιβέριος ὃ Καῖσαρ ἔλεγε, 

τὸ τὴν χεῖρα τῷ ἰατρῷ προτείνειν ὑπὲρ ἕξήκοντ᾽ 
ἔτη γεγονότας αἰσχρόν ἐστιν, ἀλλὰ μᾶλλον τὸ τὴν 

χεῖρα τῷ δήμῳ προτείνειν ψῆφον αἰτοῦντας ἢ φω- 
νὴν ἀρχαιρεσιάξουσαν" ἀγεννὲς γὰρ τοῦτο καὶ τα- 

πεινόν' ὡς τοὐναντίον ἔχει τινὰ σεμνότητα καὶ 
κόσμον, αἱρουμένης τῆς πατρίδος καὶ καλούσης καὶ 

περιμενούσης, κατιόντα μετὰ τιμῆς καὶ φιλοφροσύ- 

νῆς γεραρὸν ὡς ἀληϑῶς καὶ περίβλεπτον ἀσπάσα- 
σϑαι καὶ δεξιώσασϑαι τὸ γέρας. 

21. Οὕτω δέ πῶς καὶ λόγῳ χρηστέον ἐν ἐχκλη- 
σίᾳ πρεσβύτην γενόμενον, μὴ ἐπιπηδῶντα συνεχῶς 

τῷ βήματι μηδ᾽ ἀεὶ δίκην ἀλεκτρυόνος ἀντάδοντα 
τοῖς φϑεγγομένοις, μηδὲ τῷ συμπλέκεσϑαι καὶ διε- 
ρεϑίξειν ἀποχαλινοῦντα τὴν πρὸς αὐτὸν αἰδῶ τῶν 

νέων μηδὲ μελέτην ἐμποιοῦντα καὶ συνήϑειαν ἀπει- 

1 φέρεσϑαι) τη] φαένεσϑαν οὕτα ΡΥ. τι. 3 ὃ πό- 
νον μὲ] οἵ. Ἐπι. Βδοομ. 66 6 δὲ] ομλ. τη] 8 .αἰτοῦντας 
Ἦν, 586ἃ φαοίου αϑι8 [πἴ880 νἱᾶ. αὐτουμένους ἴογηα τηθαϊα 
Ῥτορύου. ᾿πβθαῦθηβ παραιτουμένους 824 αὑτὸν ἢ 

οι 

μι 0 

τ οι 
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ϑείας καὶ δυσηκοΐας, ἀλλὰ καὶ παριέντα ποτὲ καὶ 
διδόντα πρὸς δόξαν ἀναχαιτίσαν καὶ ϑρασύνασϑαι. 
μηδὲ παρόντα μηδὲ πολυπραγμονοῦντα, ὅπου μὴ 
μέγα τὸ κινδυνευόμενόν ἐστι πρὸς σωτηρίαν κοινὴν 

5 ἢ τὸ καλὸν καὶ πρέπον. ἐκεῖ δὲ χρὴ καὶ μηδενὸς 
καλοῦντος ὠϑεῖσϑαι δρόμῳ παρὰ δύναμιν, ἀναϑέντα 
χειραγωγοῖς αὑτὸν ἢ φοράδην κομιζόμενον, ὥσπερ 

ἱστοροῦσιν ἐν Ρώμῃ Κλαύδιον Ἄππιον" ἡττημένων 

γὰρ ὑπὸ Πύρρου μάχῃ μεγάλῃ, πυϑόμενος τὴν σύγ- 

ιολητον ἐνδέχεσϑαι λόγους περὶ σπονδῶν καὶ εἰρή- 
νης οὐκ ἀνασχετὸν ἐποιήσατο, καίπερ ἀμφοτέρας 
ἀποβεβληκὼς τὰς ὄψεις, ἀλλ᾽ ἧκε δι’ ἀγορᾶς φερό- 
μενος πρὸς τὸ βουλευτήριον" εἰσελϑὼν δὲ καὶ κα- 
ταστὰς εἰς μέσον ἔφη πρότερον μὲν ἄχϑεσϑαν τῷ 

ιό τῶν ὀμμάτων στέρεσθαι, νῦν δ᾽ ἂν εὔξασϑαι μηδ᾽ 
ἀκούειν οὕτως αἰσχρὰ καὶ ἀγεννῆ βουλευομένους 

καὶ πράττοντας ἐκείνους. ἐκ δὲ τούτου τὰ μὲν κα- 

ϑαψάμενος αὐτῶν τὰ δὲ διδάξας καὶ παρορμήσας, 

10 

ἔπεισεν εὐθὺς ἐπὶ τὰ ὅπλα χωρεῖν καὶ διαγωνίξεσϑαι Ἐ' 
90 περὶ τῆς ᾿Ιταλίας πρὸς τὸν Πύρρον. ὁ δὲ Σόλων, 

τῆς Πεισιστράτου δημαγωγίας, ὅτι τυραννίδος ἦν 

μηχάνημα, φανερᾶς γενομένης, μηδενὸς ἀμύνεσθαι 

μηδὲ κωλύειν τολμῶντος, αὐτὸς ἐξενεγκάμενος τὰ 

ὅπλα καὶ πρὸ τῆς οἰκίας ϑέμενος ἠξίου βοηϑεῖν 

οὐ τοὺς πολίτας" πέμψαντος δὲ τοῦ Πεισιστράτου πρὸς 

αὐτὸν καὶ πυνϑανομένου τίνι πεποιϑὼς ταῦτα 
πράττει, “τῷ γήραᾳ᾽ εἶπεν. 

1 παριόντα ταὶ 2. ΟοΥδβθβ: ϑρασύνεσθαι 8 ὕπου γε 
ΤαΘΠΘΙΙΒ 2 γὙη8}}1Π| πράττοι 

4 
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22, ᾿Δλλὰ τὰ μὲν οὕτως ἀναγκαῖα καὶ τοὺς ἀπε- 

σβηκότας κομιδῇ γέροντας, ἂν μόνον ἐμπνέωσιν, 
ἐξάπτει καὶ διανίστησιν: ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ποτὲ 

μέν, ὥσπερ εἴρηται, παραιτούμενος ἐμμελὴς ἔσται 

290 τὰ γλίσχρα καὶ διακονικὰ καὶ μείζονας ἔχοντα τοῖς 
πράττουσιν ἀσχολίας ἢ δι’ οὺς πράττεται χρείας καὶ 

ὠφελείας" ἔστι δ᾽ ὅπου περιμένων καλέσαι καὶ πο- 
ϑῆσαι καὶ μετελϑεῖν οἴκοϑεν τοὺς πολίτας ἀξιοπιστό- 

τερος δεομένοις κάτεισι. τὰ δὲ πλεῖστα καὶ παρὼν 
σιωπῇ τοῖς νεωτέροις λέγειν παρίησιν, οἷον βρα- 
βεύων φιλοτιμίας πολιτικῆς ἅμιλλαν" ἐὰν δ᾽ ὑπερ- 
βάλλῃ τὸ μέτριον, καϑαπτόμενος ἠπίως καὶ μετ᾽ 

εὐμενείας ἀφαιρῶν φιλονεικίας καὶ βλασφημίας καὶ 
ὀργάς, ἐν δὲ ταῖς γνώμαις τὸν ἁμαρτάνοντα παρα- 

ῇ 2 Ζ ᾿ ’ 2 - 2 
μυϑούμενος ἄνευ ψόγου καὶ διδάσκων, ἐπαινῶν ὃ 
ἀφόβως τὸν κατορϑοῦντα καὶ νικώμενος ἑκουσίως 

Β καὶ προϊέμενος τὸ πεῖσαι καὶ περιγενέσθαι πολλάκις 

ὅπως αὐξάνωνται καὶ ϑαρσῶσιν, ἑνίοις δὲ καὶ συν- 

αναπληρῶν μετ᾽ εὐφημίας τὸ ἐλλεῖπον, ὡς ὁ Νέστωρ 

“οὔτις τον τὸν μῦϑον ὀνόσσεται ὅσσοι ᾿᾽4χαιοί, 
οὐδὲ πάλιν ἐρέει" ἀτὰρ οὐ τέλος ἵκεο μύϑων. 
9: ᾿ ᾿ , 3 σις κα ’ ᾿ ΄ " 9 ἦ μὴν καὶ νέος ἑσσί, ἐμὸς δὲ κε καὶ πάις εἴης. 

28, Τούτου δὲ πολιτικώτερον, μὴ μόνον ἐμφα- 

νῶς μηδὲ δημοσίᾳ ὀνειδίζων ἄνευ δηγμοῦ σφόδρα 

14 παραμυϑούμενος] ἐπανορϑούμενος ΥὟ Βῖο οὖ Ῥδᾳ]ο 
Ῥοϑῦ (Ὁ. ὅ8 ᾿ἴπ. 8) 106 ἀφόβως] ἀφϑόνως ἢὰ 20 Ηομῃι. 1 δῦ 
10. ᾿ἀχαιοί Ἰάρια: ἀχαιῶν 28 πολιτικώτερος ὃ μὴ μόνον --- 
ὀνειδίζων Υ πολιτικώτερον ] 1π16]]. ποιεῖ τηοαῦ ἢ 24 δη- 
μοσίᾳ γ᾽ ΘΠ 6] ΘηβδῖαΒ ΙΡ. ὀνειδίξων Μαᾶν)ρίαβ: ὀνειδίξειν, 
γηϑ] τα ἐδιηθ μόνον ὀνειδίζων (ὐοάᾶοχ Υ" ὀνειδίξειν παροὺ 
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κολούοντος καὶ ταπεινοῦντος, ἀλλὰ μᾶλλον ἰδίᾳ τοῖς 

εὖ πεφυκχόσι πρὸς πολιτείαν ὑποτιϑέμενος καὶ συν- 

εἰσηγούμενος εὐμενῶς λόγους τὲ χρηστοὺς καὶ πολι- 

τεύματα, συνεξορμῶν πρὸς τὰ καλὰ καὶ συνεπιλαμ- 
ὅ πρύνων τὸ φρόνημα καὶ παρέχων, ὥσπερ οἵ διδά- 

σκοντὲς ἱππεύειν, ἐν ἀρχῇ χειροήϑη καὶ πρᾶον 
ἐπιβῆναι τὸν δῆμον" εἰ δέ τι σφαλείη. μὴ περι- 

ορῶν ἐξαϑυμοῦντα τὸν νέον. ἀλλ᾽ ἀνιστὰς καὶ παρα- 

υϑούμενος, ὡς ᾿“ριστείδης Κίμωνα καὶ Μνησίφιλος 
10 Θεμιστοχλέα, δυδσχεραινομένους καὶ κακῶς ἀκούον- 

τας ἐν τῇ πόλει τὸ πρῶτον ὡς ἰταμοὺς καὶ ἀκολά- 
στους. ἐπῆραν καὶ ἀνεϑάρρυναν. λέγεται δὲ καὶ 
“Ζημοσϑένους ἐκπεσόντος ἐν τῷ δήμῳ καὶ βαρέως 

φέροντος ἅψασθαι παλαιόν τινὰ γέροντα τῶν ἀκη- 
ιό κοότων Περικλέους καὶ εἰπεῖν, ὡς ἐκείνῳ τἀνδρὶ 

προσεοικὼς τὴν φύσιν οὐ δικαίως αὑτοῦ κατέγνω- 

κεν. οὕτω δὲ καὶ Τιμόϑεον Εὐριπίδης συριττόμενον 

ἐπὶ τῇ καινοτομίᾳ καὶ παρανομεῖν εἰς τὴν μουσικὴν 

δοκοῦντα ϑαρρεῖν ἐκέλευσεν, ὡς ὀλίγου χρόνου τῶν 
20 ϑεάτρων ὑπ᾽ αὐτῷ γενησομένων. 

24, Καϑόλου δ᾽ ὥσπερ ἐν Ρώμῃ ταῖς “Ἑστιάσι 
παρϑένοις τοῦ χρόνου διώρισται τὸ μὲν μανϑάνειν 
τὸ δὲ δρᾶν τὰ νενομισμένα τὸ δὲ τρίτον ἤδη δι- 
δάσκειν, καὶ τῶν ἐν ᾿Εφέσῳ περὶ τὴν ΄Ἄρτεμιν 

Ό 

θ 

ο5 ὁμοίως ἕκάστην Μελλιέρην τὸ πρῶτον εἶϑ᾽ ᾿Ιέρην Ε 

τὸ δὲ τρίτον Παριέρην καλοῦσιν" οὕτως ὁ τελέως 
πολιτικὸς ἀνὴρ τὰ μὲν πρῶτα μανϑάνων ἔτι 

1ῃ ΤΌΤ; ΘΧ ὈΓ. τη. γἀθηδαῦ Πᾶθο: νορ. ἕξ... 14 καϑάψασϑαι 
Οοτῶθβ 2 ἑκάστην Χ: ἑκάστου 26 πανιέρην γνἱᾶ. Ξ΄γταΌ0]. 
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πολιτεύεται καὶ μυούμενος τὰ δ᾽ ἔσχατα διδάσκων 
καὶ μυσταγωγῶν" τὸ μὲν γὰρ ἐπιστατεῖν ἀϑλοῦσιν 
ἑτέροις οὐκ ἔστιν αὐτὸν ἀϑλεῖν, ὁ δὲ παιδοτριβῶν 
νέον ἐν πράγμασι κοινοῖς καὶ δημοσίοις ἀγῶσι καὶ 
παρασκευάζων τῇ πατρίδι ὅ 

᾿μύϑων τε ῥδητῆρ᾽ ἔμεναι πρηκτῆρά τε ἔργων᾽ 

ἐν οὐ μικρῷ μέρει πολιτείας οὐδὲ φαύλῳ χρήσιμός 
ἐστιν, ἀλλ᾽ εἰς ὃ μάλιστα καὶ πρῶτον ὃ “υκοῦργος 

Ἑ ἐντείνας ἑαυτὸν εἴϑισε τοὺς νέους παντὶ πρεσβύτῃ 

καϑάπερ νομοϑέτῃ πειϑομένους διατελεῖν. ἐπεὶ τὸ 
πρὸς τί βλέψας ὁ Μύσδσανδρος εἶπεν, ὡς ἕν Δακε- 
δαίμονι κάλλιστα γηρῶσιν; ἄρ᾽ ὅτι γ᾽ ἀργεῖν ἔξεστι 

μάλιστα τοῖς πρεσβυτέροις ἐχεῖ καὶ δανείξειν ἢ κυ- 
βεύειν συγκαϑεζομένους ἢ πίνειν ἐν ὥρᾳ συνάγον- 
τας; οὐκ ἂν εἴποις" ἀλλ᾽ ὅτι τρόπον τινὰ πάντες οὗ 18 

τηλικοῦτοι τάξιν ἀρχόντων ἤ τινῶν πατρονόμων ἢ 
παιδαγωγῶν ἔχοντες οὐ τὰ κοινὰ μόνον ἐπισχο- 

796 ποῦσιν, ἀλλὰ καὶ τῶν νέων ἕκαστ᾽ ἀεὶ περί τὲ τὰ 
γυμνάσια καὶ παιδιὰς καὶ διαίτας καταμανϑάνουσιν 

οὐ παρέργως, φοβεροὶ μὲν ὄντες τοῖς ἁμαρτάνουσιν 

αἰδεστοὶ δὲ τοῖς ἀγαϑοῖς καὶ ποϑεινοί' ϑεραπεύουσι 

γὰρ ἀεὶ καὶ διώκουσιν αὐτοὺς οἵ νέοι, τὸ χόσμιον 
καὶ τὸ γενναῖον αὔξοντας καὶ συνεπιγαυροῦντας 

[ 0 

ἄνευ φϑόνου. 

1 ὟΝ: πολιτεύεσϑαι 6 Ηομι. 1 448 12 γε ἀργεῖν 
ΕδΟΙ βῖαβ: γεωργεῖν 14 ἐν ὥρᾳ συνάγοντας] οἵ, Αἴμρη. 
Ῥ. 219 ἢ. 8660 19 Ατηγούυδ: παιδείας 20 ροβὺ ἁμαρ- 
τάνουσιν] ΘΥάΆ880 Βαηὺ 11 ἔθγθ 1ὐὐ. ᾿ὰ 3. Ἐογΐαβθθ δαϊθοῦ!- 
σαχῃ Θχοιαιϊῦ 
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20. Τοῦτο γὰρ τὸ πάϑος οὐδενὶ χρόνῳ πρέπον 

ἡλικίας, ὅμως ἐν νέοις εὐπορεῖ χρηστῶν ὀνομάτων, 
ἅμιλλα καὶ ξῆλος καὶ φιλοτιμία προσαγορευόμενον, 

ἐν δὲ πρεσβύταις παντελῶς ἄωρόν ἔστι καὶ ἄγριον 
5 καὶ ἀγεννές. διὸ δεῖ πορρωτάτω τοῦ φϑονεῖν ὄντα 

τὸν πολιτικὸν γέροντα μὴ καϑάπερ τὰ βάσκανα 

γεράνδρυα τῶν παραβλαστανόντων καὶ ὑποφυομένων 

σαφῶς ἀφαιρεῖσϑαι καὶ κολούειν τὴν βλάστην καὶ 

τὴν αὔξησιν, ἀλλ᾽ εὐμενῶς προσδέχεσϑαι καὶ παρέ- 
10 χεν τοῖς ἀντιλαμβανομένοις καὶ προσπλεχομένοις 

ἑαυτὸν ὀρϑοῦντα καὶ χειραγωγοῦντα καὶ τρέφοντα 

μὴ μόνον ὑφηγήσεσι καὶ συμβουλίαις ἀγαϑαῖς, ἀλλὰ 

καὶ παραχωρήσεσι πολιτευμάτων τιμὴν ἐχόντων καὶ 

δόξαν ἤ τινας ὑπουργίας ἀβλαβεῖς μὲν ἡδείας δὲ 

1 τοῖς πολλοῖς καὶ πρὸς χάριν ἐσομένας" ὅσα δ᾽ ἐστὶν 
ἀντίτυπα καὶ προσάντη καὶ καϑάπερ τὰ φάρμακα 

δάκνει παραχρῆμα καὶ λυπεῖ τὸ δὲ καλὸν καὶ λυ- 
σιτελὲς ὕστερον ἀποδίδωσι, μὴ τοὺς νέους ἐπὶ ταῦτα 
προσάγοντα μηδ᾽ ὑποβάλλοντα ϑορύβοις, ὄχλων 

50 ἀγνωμονούντων ἀήϑεις ὄντας, ἀλλ᾽ αὐτὸν ἐκδεχό- 

μενον τὰς ὑπὲρ τῶν συμφερόντων ἀπεχϑείας" τούτῳ 

γὰρ εὐνουστέρους τὲ ποιήσει τοὺς νέους καὶ προ- 

ϑυμοτέρους ἕν ταῖς ἄλλαις ὑπηρεσίαις. 

20, Παρὰ πάντα δὲ ταῦτα χρὴ μνημονεύειν, ὡς 
6 οὐκ ἔστι πολιτεύεσϑαι μόνον τὸ ἄρχειν καὶ πρε- 

6 γοϑὺ βάσκανα ἴδο. 10 ἴογα 110. οϑὺ τὰ Υ3 8. καὶ 
κολούειν ΑἸάϊπδ, (Ὁ κωλούειν τη816 βουϊρίασηα δϑ); 116] 
ομΙβουαηὗὖ 20 ἀλλ᾽] οἵη. πιθὶ, Ὡ181 αποᾶ οἷ 000 τἃ- 
Θαστη βρϑύϊαμι ἴῃ 5 δϑῦ 
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σβεύειν καὶ μέγα βοᾶν ἐν ἐχκλησίᾳ καὶ περὶ τὸ 
βῆμα βακχεύειν λέγοντας ἢ γράφοντας, ἃ οἱ πολλοὶ 

τοῦ πολιτεύεσϑαι νομίζουσιν, ὥσπερ ἀμέλει καὶ 
Ὁ φιλοσοφεῖν τοὺς ἀπὸ τοῦ δίφρου διαλεγομένους καὶ 

σχολὰς ἐπὶ βιβλίοις περαίνοντας᾽ ἡ δὲ συνεχὴς ἐν 
ἔργοις καὶ πράξεσιν δρωμένη καϑ' ἡμέραν ὁμαλῶς 
πολιτεία καὶ φιλοσοφία λέληϑεν αὐτούς. καὶ γὰρ 

τοὺς ἐν ταῖς στοαῖς ἀνακάμπτοντας περιπατεῖν φα- 

σιν, ὡς ἔλεγε Δικαίαρχος, οὐκέτι δὲ τοὺς εἰς ἀγρὸν 

ἢ πρὸς φίλον βαδίζοντας. ὅμοιον δ᾽ ἐστὶ τῷ φιλο- 

σοφεῖν τὸ πολιτεύεσϑαι. Σωκράτης γοῦν οὔτε βάϑρα 

ϑεὶς οὔτ᾽ εἰς ϑρόνον καϑίσας οὔϑ᾽ ὥραν διατριβῆς 
ἢ περιπάτου τοῖς γνωρίμοις τεταγμένην φυλάττων, 
ἀλλὰ καὶ συμπαίξων, ὅτε τύχοι, καὶ συμπίνων καὶ 

συστρατευόμενος ἐνίοις καὶ συναγοράζων, τέλος δὲ 

καὶ δεδεμένος καὶ πίνων τὸ φάρμακον, ἐφιλοσόφει" 

πρῶτος ἀποδείξας τὸν βίον ἅπαντι χρόνῳ καὶ μέρει 

καὶ πάϑεσι καὶ πράγμασιν ἁπλῶς ἅπασι φιλοσοφίαν 
δεχόμενον. οὕτω δὴ διανοητέον καὶ περὶ πολιτείας, 
ὡς τοὺς μὲν ἀνοήτους, οὐδ᾽ ὅταν στρατηγῶσιν ἢ 
γραμματεύωσιν ἢ δημηγορῶσι, πολιτευομένους ἀλλ᾽ 
ὀχλοχοποῦντας ἢ πανηγυρίξοντας ἢ στασιάξοντας ἢ 

λειτουργοῦντας ἀναγκαίως" τὸν δὲ κοινωνικὸν καὶ 

φιλάνϑρωπον καὶ φιλόπολιν καὶ κηδεμονικὸν καὶ 

πολιτικὸν ἀληϑῶς, κἂν μηδέποτε τὴν χλαμύδα περί- 

8 τοῦ] τὸ Οοἴδθβ, 46]. Βὸ τη816, πϑτῃ σϑηθύϊνιιβ 1ο Ἰάθυα 
γαϊοὺ δίατπθ ἴδια τοῦ πολιτεύεσθαι ὁ ὁμαλῶς ((. 6. ἴσως) 
Οοτδθβ: οὐδαμῶς 9. ΖΔηιυκαίαρχος] Μαθ]16ν. 2 Ρ. 326 
14 συμπαίξζων Ἐν: παίζων 10 ὟὟ : συνδεδεμένος 
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ϑηται, πολιτευόμενον ἀεὶ τῷ παρορμᾶν τοὺς δυνα- 

μένους, ὑφηγεῖσθαι τοῖς δεομένοις, συμπαρεῖναι 

τοῖς βουλευομένοις, διατρέπειν τοὺς κακοπραγμο- 

νοῦντας, ἐπιρρωννύναι τοὺς εὐγνώμονας, φανερὸν 

5 εἶναι μὴ παρέργως προσέχοντα τοῖς κοινοῖς μηδ᾽ 
ὅπου σπουδή τις ἢ παράκλησις διὰ τὸ πρωτεῖον 

εἰς τὸ ϑέατρον βαδίζοντα καὶ τὸ βουλευτήριον, 
ἄλλως δὲ διαγωγῆς χάριν ὡς ἐπὶ ϑέαν ἢ ἀκρόασιν, 
ὅταν ἐπέλϑῃ, παραγιγνόμενον, ἀλλά, κἂν μὴ παρα- 1971 

1ιο γένηται τῷ σώματι, παρόντα τῇ γνώμῃ καὶ τῷ 
πυνϑάνεσϑαι τὰ μὲν ἀποδεχόμενον τοῖς δὲ δυσκο- 

λαίνοντα τῶν πραττομένων. 
21. Οὐδὲ γὰρ ᾿4ϑηναίων ᾿Ζριστείδης οὐδὲ ἱΡω- 

μαίων Κάτων ἦρξε πολλάκις, ἀλλὰ πάντα τὸν αὑτῶν 
ι6 βίον ἐνεργὸν ἀεὶ ταῖς πατρίσι παρέσχον. Ἐπαμει- 

νώνδας δὲ πολλὰ μὲν καὶ μεγάλα κατώρϑωσε στρα- 
τηγῶν, οὐκ ἔλαττον δ᾽ αὐτοῦ μνημονεύεται μηδὲ 

στρατηγοῦντος μηδ᾽ ἄρχοντος ἔργον περὶ Θετταλίαν, 

ὅτε τῶν στρατηγῶν εἰς τόπους χαλεποὺς ἐμβαλόν- 
50. τῶν τὴν φάλαγγα καὶ ϑορυβουμένων (ἐπέκειντο γὰρ Β 

οἵ πολέμιοι βάλλοντες), ἀνακληϑεὶς ἐκ τῶν ὁπλιτῶν 
πρῶτον μὲν ἔπαυσε ϑαρρύνας τὸν τοῦ στρατεύμα- 

τος τάραχον καὶ φόβον, ἔπειτα διατάξας καὶ διαρμο- 

σάμενος τὴν φάλαγγα συγκεχυμένην ἐξήγαγε ῥαδίως 
585 καὶ κατέστησεν ἐναντίαν τοῖς πολεμίοις, ὥστ᾽ ἀπελ- 

ϑεῖν ἐκείνους μεταβαλομένους. Ἄγιδος δὲ τοῦ βα- 
σιλέως ἐν ᾿Δρκαδίᾳ τοῖς πολεμίοις ἐπάγοντος ἤδη 

1 τοὺς πράττειν δυναμένους ἢ 06 πρωτεῖον Χ γρ1δ8ῖο: 
πρῶτον 



58 ΑΝ ΒΕΝΙ ΒΕΒΡΌΒΙΠΟΑ ΘΕΒΒΕΝΘΌΑ 517. 

τὸ στράτευμα συντεταγμένον εἰς μάχην, τῶν πρε- 

σβυτέρων τις Σπαρτιατῶν ἐπεβόησεν, ὅτι διανοεῖται 

κακὸν κακῷ ἰᾶσϑαι, δηλῶν τῆς ἐξ 4ργους ἐπαιτίου 

ἀναχωρήσεως τὴν παροῦσαν ἄκαιρον προϑυμίαν 

ἀνάληψιν βουλόμενον εἶναι, ὡς ὃ Θουκυδίδης φησίν" 

ὁ δ᾽ ᾽ἅγις ἀκούσας ἐπείσϑη καὶ ἀνεχώρησε. Μενε- 
κράτει δὲ καὶ δίφρος ἔκειτο καϑ' ἡμέραν παρὰ ταῖς 

ϑύραις τοῦ ἀρχείου, καὶ πολλάκις ἀνιστάμενοι πρὸς 
αὐτὸν οἵ Ἔφοροι διεπυνθάνοντο καὶ συνεβουλεύοντο 
περὶ τῶν μεγίστων. ἐδόκει γὰρ ἔμφρων ἀνὴρ εἶναι 
καὶ συνετὸς ἱστορεῖσϑαι' διὸ καὶ παντάπασιν ἤδη 
τὴν τοῦ σώματος ἐξημαυρωμένος δύναμιν καὶ τὰ 

σολλὰ κλινήρης διημερεύων, μεταπεμπομένων εἰς 

ἀγορὰν τῶν ᾿Εφόρων, ὥρμησε μὲν ἐξαναστὰς βαδί- 

ξειν, μόλις δὲ καὶ χαλεπῶς προερχόμενος, εἶτα παι- 

Ὁ δαρίοις ἐντυχὼν καϑ᾽ ὁδόν, ἠρώτησεν. εἴ τι γινώ- 

σκουσιν ἀναγκαιότερον ὃν τοῦ πείϑεσθϑαι δεσπότῃ; 
τῶν δὲ φησάντων 'τὸ μὴ δύνασϑαι᾽, τοῦτο τῆς 

ὑπουργίας λογισάμενος πέρας ἀνέστρεψεν οἴκαδε. 
δεῖ γὰρ μὴ προαπολείπειν τὴν προϑυμίαν τῆς δυ- 

νάμεως, ἐγκαταλειφϑεῖσαν δὲ μὴ βιάξεσϑαι. καὶ 
μὴν Γαΐῳ “αιλίῳ Σκιπίων ἐχρῆτο συμβούλῳ στρα- 

τηγῶν ἀεὶ καὶ πολιτευόμενος, ὥστε καὶ λέγειν ἐνίους 
ὑποκριτὴν τῶν πράξεων Σκιπίωνα ποιητὴν δὲ τὸν 

Γάιον εἶναι. Κικέρων δ᾽ αὐτὸς ὁμολογεῖ τὰ κάλ-: 

8 ἰᾶσϑαι --- ἐπαιτίου Τπυογάϊάδ65 (ὅ, 66): ἐάσασϑαι -- 
ἐπετείου ὅ βουλόμενον] βουλομένην Ἰάθτη 6 Μενε- 
κράτει δὲ ἸΔΠΠΟὗῈ8: μέν, ἐκράτει δέ 11 καὶ συνετός" 

ἱστορεῖται δὲ καὶ ὅτι παντάπασιν κὲ Μδαγρταβ 20 προ- 
απολείπειν Οοτᾶθδ5: προαπολιπεῖν 

10 

τῷ σι 
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λιστα καῖ μέγιστα τῶν συμβουλευμάτων, οἷς ὥρϑωσεν 

ὑπατεύων τὴν πατρίδα, μετὰ Ποπλίου Νιγιδίου τοῦ 

φιλοσόφου συνϑεῖναι. 

28. Οὕτω διὰ πολλῶν τρόπων τῆς πολιτείας Ἐ 

ὅ οὐδὲν ἀποκωλύει τοὺς γέροντας ὠφελεῖν τὸ κοινὸν 

ἀπὸ τῶν βελτίστων. λόγου καὶ γνώμης καὶ παρρη- 

σίας καὶ φροντίδος πινυτῆς. ὡς δὴ ποιηταὶ λέγουσιν. 

οὐ γὰρ αἱ χεῖρες ἡμῶν οὐδ᾽ οἱ πόδες, οὐδ᾽ ἡ τοῦ 
σώματος δώμη κτῆμα καὶ μέρος ἐστὶ τῆς πόλεως 

τὸ μόνον, ἀλλὰ πρῶτον ἣ ψυχὴ καὶ τὰ τῆς ψυχῆς 

κάλλη. δικαιοσύνη καὶ σωφροσύνη καὶ φρόνησις" 
ὧν ὀψὲ καὶ βραδέως τὸ οἰκεῖον ἀπολαμβανόντων, 
ἄτοπόν ἐστι τὴν μὲν οἰκίαν καὶ τὸν ἀγρὸν ἀπο- 
λαύειν καὶ τὰ λοιπὰ χρήματα καὶ κτήματα, κοινῇ Ε 

ιὸ δὲ τῇ πατρίδι καὶ τοῖς πολίταις μηκέτι χρησίμους 

εἶναι διὰ τὸν χρόνον. οὐ τοσοῦτον τῶν ὑπηρετικῶν 

παραιρούμενον δυνάμεων, ὅσον ταῖς ἡγεμονικαῖς 

χαὶ πολιτικαῖς προστίϑησι. διὸ καὶ τῶν Ἑρμῶν 
τοὺς πρεσβυτέρους ἄχειρας καὶ ἄποδας ἐντεταμέ- 

φογνους δὲ τοῖς μορίοις δημιουργοῦσιν, αἰνιττόμενοι 

τῶν γερόντων ἐλάχιστα δεῖσθαι διὰ τοῦ σώματος 
ἐνεργούντων, ἐὰν τὸν λόγον ἐνεργόν, ὡς προσήζει, 

καὶ γόνιμον ἔχωσιν. 

1 βουλευμάτων 1,. ΤΙ πμἀοΥῆτϊβ 10. 1ἴζω Ραββονίαβ ἴῃ 
Τιοχῖοο: οἷς ὀρϑῶς ἐνυπατεύων ἴ ποιηταὶ] οἵ. Ἠοτηθταϑ, 
ΡΙμᾶδτβ, 811 12 καὶ βραδέως) ἴπ τηΔΥΡΊΠ6Π) γϑιθοιῦ 
οοᾶ. Εὶ 
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1. Εἰ πρὸς ἄλλο τι χρήσασϑαι καλῶς ἐστιν ἔχον. 

ὦ Μενέμαχε. τῷ 

“οὔτις τον τὸν μῦϑον ὀνόσσεται ὅσσοι ᾿᾽4χαιοί, 

οὐδὲ πάλυν ἐρέει" ἀτὰρ οὐ τέλος ἵκεο μύϑων"" 

Β καὶ πρὸς τοὺς προτρεπομένους τῶν φιλοσόφων διε- 

δάσκοντας δὲ μηδὲν μηδ᾽ ὑποτιϑεμένους" ὅμοιοι 
γάρ εἰσι τοῖς τοὺς λύχνους προμύττουσιν ἔλαιον δὲ 

μὴ ἐγχέουσιν. δρῶν οὖν σε παρωρμημένον ἀξίως 

τῆς εὐγενείας ἐν τῇ πατρίδι 

᾿μύϑων τε ῥητῆρ᾽ ἔμεναι πρηκτῆρά τε ἔργων." 

ἐπειδὴ χρόνον οὐκ ἔχεις ἀνδρὸς φιλοσόφου βίον 

ὕπαιϑρον ἐν πράξεσι πολιτικαῖς καὶ δημοσίοις ἀγῶσι 

κατανοῆσαι καὶ γενέσϑαι παραδειγμάτων ἔργῳ μὴ 

Ο λόγῳ περαινομένων ϑεατής, ἀξιοῖς δὲ παραγγέλματα 
λαβεῖν πολιτικά; τὴν μὲν ἄρνησιν οὐδαμῶς ἐμαυτῷ 
προσήκουσαν εἶναι νομίξω, τὸ δ᾽ ἔργον εὔχομαι καὶ 

τῆς σῆς ἄξιον σπουδῆς καὶ τῆς ἐμῆς προϑυμίας γε- 

νέσϑαι' τοῖς δὲ παραδείγμασι ποικιλωτέροις, ὥσπερ 

ἠξίωσας. ἐχρησάμην. 

ὃ, Πρῶτον μὲν οὖν ὑποκείσϑω πολιτείᾳ καϑάπερ 

4 οχῃ. [ δὔ 8 προμύττουσιν)] ὉΘ6ΠΘ6 56 παθθὺ 

10 

μ᾿ οι 

20 
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ἔδαφος βέβαιον καὶ ἰσχυρὸν ἣ προαίρεσις ἀρχὴν 
ἔχουσα κρίσιν καὶ λόγον. ἀλλὰ μὴ πτοίαν ὑπὸ δόξης 

κενῆς ἢ φιλονεικίας τινὸς ἢ πράξεων ἑτέρων ἀπο- 

ρίας. ὥσπερ γὰρ οἷς οὐδὲν ἔστιν οἴκοι χρηστόν, 
5 ἐν ἀγορᾷ διατρίβουσι, κἂν μὴ δέωνται, τὸν πλεῖστον 

΄ - δ 2 -» ᾿ Υ̓͂ " Ψ7᾽ χροόνον᾽ οὕτως ἔνιοι τῷ μηδὲν ἔχειν ἴδιον ἄλλο Ὁ 

πράττειν ἄξιον σπουδῆς ἐμβάλλουσιν ἑαυτοὺς εἰς 

δημόσια πράγματα, τῇ πολιτείᾳ διαγωγῇ χρώμενοι. 

πολλοὶ δ᾽ ἀπὸ τύχης ἁψάμενοι τῶν κοινῶν καὶ 
10 ἀναπλησϑέντες οὐκέτι ῥαδίως ἀπελθεῖν δύνανται, 

ταὐτὸ τοῖς ἐμβᾶσιν εἰς πλοῖον αἰώρας χάριν εἶτ᾽ 

ἀποσπασϑεῖσιν εἰς πέλαγος πεπονθότες" ἔξω βλέ- 

πουδσι ναυτιῶντες καὶ ταραττόμενοι, μένειν δὲ καὶ 

χρῆσϑαι τοῖς παροῦσιν ἀνάγκην ἔχοντες 

1ῦ ᾿λευκᾶς καϑύπερϑε γαλάνας 

εὐπρόσωποι σφᾶς παρήισαν ἔρωτες ναΐας 

κλαΐδος χαραξιπόντου δαιμονίαν ἐς ὕβριν." 
Ἐ ᾿ , 7, ᾿ »" - 

οὗτον καὶ μάλιστα διαβάλλουσι τὸ πρᾶγμα τῷ με- 

τανοεῖν καὶ ἀσχάλλειν, ὅταν ἢ δόξαν ἐλπίσαντες Ἐ 
80 ἀδοξίᾳ περιπέσωσιν, ἢ φοβεροὶ προσδοκήσαντες ἕτέ- 

ροις ἔσεσϑαι διὰ δύναμιν εἰς πράγματα κινδύνους 
2 Ἁ ἢ 2 ς ϑος τ 7 ἔχοντα καὶ ταραχὰς ἄγωνται. ὃ δ᾽ ὡς μάλιστα προσ- 
ἤκον ἑαυτῷ καὶ κάλλιστον ἔργον ἀπὸ γνώμης καὶ 

λογισμῷ τὰ κοινὰ πράσσειν ἀρξάμενος ὑπ᾽ οὐδενὸς 
5 ἐχπλήττεται τούτων οὐδ᾽ ἀναστρέφεται τὴν γνώμην. 

11 καὶ ταὐτὸ Οογβθ8 18 δὲ] ΔΌΘ556 τηϑ]ῖὶη 1 ΒοΙρΚ. 
Ξ' Ὁ. 990 16 παρήισαν] παρήιξαν Μ. παράιξαν ΒοΙρΚΙ5. 
ΜΙ παρίεσαν οαὸ Χ Ὁ. κλαΐδος Ἡθηγμδηπαβ: χληΐδος 
17 χαραξιπόντου Χ: χαράξει πόντου 28 καὶ φροβίοσιαβ ἢ 
25 ἀνατρέπεται Ταμ]ὰ8 
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οὔτε γὰρ ἐπ᾽ ἐργασίᾳ καὶ χρηματισμῷ προσιτέον 

τοῖς κοινοῖς, ὡς οἵ περὶ Στρατοκλέα καὶ Ζίρομο- 
κλείδην ἐπὶ τὸ χρυσοῦν ϑέρος, τὸ βῆμα μετὰ παι- 

Ἐ διᾶς οὕτως ὀνομάξοντες, ἀλλήλους παρεκάλουν" οὔϑ᾽ 

οἷον ἐπιλήπτους ὑπὸ πάϑους ἄφνω γενομένους, ὡς ὁ 

Γάιος Γράκχος ἐπὶ ϑερμοῖς τοῖς περὶ τὸν ἀδελφὸν 
ἀτυχήμασιν ἀπωτάτω τῶν κοινῶν τὸν βίον θέμενος, 
εἶ ὕβρει τινῶν καὶ λοιδορίᾳ πρὸς αὐτὸν ἀναφλε- 
χϑεὶς ὑπ’ ὀργῆς, ἐνέπεσε τοῖς κοινοῖς" καὶ ταχὺ 
μὲν ἐπλήσϑη πραγμάτων καὶ δόξης, ξητῶν δὲ παύ- τὸ 
σασϑαι καὶ δεόμενος μεταβολῆς καὶ ἡσυχίας οὐχ 

799 εὗρε καταϑέσϑαι τὴν δύναμιν αὐτοῦ διὰ μέγεϑος 
ἀλλὰ προαπώλετο' τούς τὲ πρὸς ἅμιλλαν ἢ δόξαν 

ὥσπερ ὑποκριτὰς εἰς ϑέατρον ἀναπλάττοντας ἑαυτοὺς 
ἀνάγκη μετανοεῖν, ἢ δουλεύοντας ὧν ἄρχειν ἀξι- 

οὔσιν ἢ προσχρούοντας οἷς ἀρέσκειν ἐθέλουσιν. 
ἀλλ᾽ ὥσπερ εἰς φρέαρ οἶμαι τὴν πολιτείαν τοὺς 
μὲν ἐμπίπτοντας αὐτομάτως καὶ παραλόγως ταράτ- 

τεσϑαι καὶ μετανοεῖν, τοὺς δὲ καταβαίνοντας ἐκ 

παρασχευῆς καὶ λογισμοῦ καϑ᾽ ἡσυχίαν χρῆσϑαί τε 30 
τοῖς πράγμασι μετρίως καὶ πρὸς μηδὲν δυσκολαίνειν, 

ἅτε δὴ τὸ καλὸν αὐτὸ καὶ μηδὲν ἄλλο τῶν πράξεων 
Β ἔχοντας τέλος" (8) οὕτω δὴ τὴν προαίρεσιν ἀπερεί- 

σαντας ἐν ἑαυτοῖς καὶ ποιήσαντας ἄτρεπτον καὶ 

δυσμετάϑετον, τρέπεσϑαι χρὴ πρὸς κατανόησιν τοῦ 536 

ἤϑους τῶν πολιτῶν, ὃ μάλιστα συγκραϑὲν ἐκ πάν- 

τῶν ἐπιφαίνεται καὶ ἰσχύει. τὸ μὲν γὰρ εὐϑὺς 

μι ῶι 

1 οὔτε Οοἴδθδ5: οὐδὲ 8 ϑέρος) δέρος Ιλ 5118 
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αὐτὸν ἐπιχειρεῖν ἠϑοποιεῖν καὶ μεϑαρμόττειν τοῦ 

δήμου τὴν φύσιν οὐ ῥάδιον οὐδ᾽ ἀσφαλές, ἀλλὰ 
καὶ χρόνου δεόμενον πολλοῦ καὶ μεγάλης δυνάμεως. 

δεῖ δ᾽, ὥσπερ οἶνος ἐν ἀρχῇ μὲν ὑπὸ τῶν ἠϑῶν 
κρατεῖται τοῦ πίνοντος ἡσυχῆ δὲ διαϑάλπων καὶ 
κατακεραννύμενος αὐτὸς ἠϑοποιεῖ τὸν πίνοντα καὶ 

μεϑίστησιν, οὕτω τὸν πολιτικόν, ἕως ἂν ἰσχὺν 
9 Χ 3 7Πω Ὰ ,ὔὕ 7 -Ὁ ἀγωγὸν ἐκ δόξης καὶ πίστεως καταδσκευάσηται, τοῖς 
ὑποχειμένοις ἤϑεσιν εὐάρμοστον εἶναι καὶ στοχά- 

ξεσϑαι τούτων, ἐπιστάμενον οἷς χαίρειν ὃ δῆμος 
καὶ ὑφ᾽ ὧν ἄγεσθαι πέφυκεν" οἷον ὁ ᾿Αϑηναίων 

εὐκίνητός ἐστι πρὸς ὀργήν, εὐμετάϑετος πρὸς ἔλεον, 

μᾶλλον ὀξέως ὑπονοεῖν ἢ διδάσκεσθαι καϑ' ἡσυ- 
, ΄ Ω’ - 2 -» » 2 , χίαν βουλόμενος" ὥσπερ τῶν ἀνδρῶν τοῖς ἀδόξοις 

καὶ ταπεινοῖς βοηϑεῖν προθυμότερος. οὕτω τῶν 

λόγων «τοὺς παιγνιώδεις καὶ γελοίους ἀσπάξεται καὶ 

προτιμᾷ" τοῖς μὲν ἐπαινοῦσιν αὐτὸν μάλιστα χαίρει, 

τοῖς δὲ σκώπτουσιν ἥκιστα δυσχεραίνει" φοβερός 
ἐστιν ἄχρι τῶν ἀρχόντων, εἶτα φιλάνθρωπος ἄχρι Ὁ 
τῶν πολεμίων. ἕτερον ἦϑος τοῦ Καρχηδονίων δή- 
ὠου. πικρόν, δκυϑρωπόν, ὑπήκοον τοῖς ἄρχουσι. 
βαρὺ τοῖς ὑπηκόοις, ἀγεννέστατον ἕν φόβοις, ἀγρι- 

ὦτατον ἐν ὀργαῖς. ἐπίμονον τοῖς γνωσϑεῖσι, πρὸς 
. ᾿ , 5,ΚΕΙΣο . αν ᾿ “. παιδιὰν καὶ χάριν ἀνήδυντον καὶ σχληρόν᾽ οὐκ ἂν 

᾿ , ᾽ ἘΞ 3 7 ΠΑΥΨΈΙΝ , Η οὗτοι, Κλέωνος ἀξιοῦντος αὐτούς, ἐπεὶ τέϑυκε καὶ 
ξένους ἑστιᾶν μέλλει. τὴν ἐκκλησίαν ὑπερϑέσϑαι, 

γελάσαντες ἂν καὶ κροτήδσαντες ἀνέστησαν᾽ οὐδ᾽ 

4 ὑπὸ τοῦ ἤϑους ἢ 16 προϑυμότατος ἰάθη 
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᾿Αλκιβιάδην ὄρτυγος ἕν τῷ λέγειν διαφυγόντος ἐκ 
τοῦ ἱματίου. φιλοτίμως συνϑηρεύσαντες ἀπέδωκαν 

Ἐ ἄν: ἀλλὰ καὶ ἀπέκτειναν ἄν, ὡς ὑβρίζοντας καὶ τρυ- 

φῶντας" ὕπου καὶ άννωνα λέοντι χρώμενον δκευο- 
φόρῳ παρὰ τὰς στρατείας αἰτιασάμενοι τυραννικὰ 5 
φρονεῖν ἐξήλασαν. οἶμαι δ᾽ ἂν ἔγωγε μηδὲ Θη- 
βαίους ἀποσχέσϑαι γραμμάτων πολεμίων κυρίους 

γενομένους, ὡς ᾿4ϑηναῖοι Φιλίππου γραμματοφόρους 
λαβόντες ἐπιστολὴν ἐπιγεγραμμένην Ὀλυμπιάδι κο- 

ἱίξοντας οὐκ ἔλυσαν οὐδ᾽ ἀπεκάλυψαν ἀπόρρητον το 
ἀνδρὸς ἀποδήμου πρὸς γυναῖκα φιλοφροσύνην" οὐδέ 

γ᾽ αὖ πάλιν ᾿4ϑηναίους. ᾿Επαμεινώνδου πρὸς τὴν 
κατηγορίαν ἀπολογεῖσϑαν μὴ ϑέλοντος ἀλλ᾽ ἀνα- 

Ἑ στάντος ἐκ τοῦ ϑεάτρου καὶ διὰ τῆς ἐκκλησίας εἰς 

τὸ γυμνάσιον ἀπιόντος, εὐκόλως ἐνεγκεῖν τὴν ὑπερ- τ 
οψίαν καὶ τὸ φρόνημα τἀνδρός" πολλοῦ “δ᾽ ἂν 
ἔτι καὶ Σπαρτιάτας δεῆσαι τὴν Στρατοκλέους ὕβριν 

ὑπομεῖναι καὶ βωμολοχίαν, πείσαντος μὲν αὐτοὺς 

εὐαγγέλια ϑύειν ὡς νενικηκότας, ἐπεὶ δέ, τῆς ἥττης 

ἀληϑῶς ἀπαγγελϑείσης, ἠγανάκτουν, ἐρωτῶντος τὸν 90 

800 δῆμον τί ἠδίκηται, τρεῖς ἡμέρας δι’ αὐτὸν ἡδέως 

γεγονώς. οἵ μὲν οὖν αὐλικοὶ κόλακες ὥσπερ ὀρνι- 
ϑοϑῆραι μιμούμενοι τῇ φωνῇ καὶ συνεξομοιοῦντες 

ἑαυτοὺς ὑποδύονται μάλιστα καὶ προσάγουσι δι᾽ 

ἀπάτης τοῖς βασιλεῦσι. τῷ δὲ πολιτικῷ μιμεῖσϑαι 25 
μὲν οὐ προσήκει τοῦ δήμου τὸν τρόπον, ἐπίστασϑαι 
δὲ καὶ χρῆσϑαι πρὸς ἕκαστον, οἷς ἁλώσιμός ἐστιν᾽ 

8 ἂν Ἐν, 568 χτηΔ]1τὰ ἀλλὰ κὰν 106 ἕ: τοῦ ἀνδρός 21 οἵ. 
γι; ΠΟΘΙ, 0, 11. 
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ἡ γὰρ ἄγνοια τῶν ἠθῶν ἀστοχίας φέρει καὶ δια- 
πτώσεις οὐχ ἥτττονας ἐν ταῖς πολιτείαις ἢ ταῖς 

φιλίαις τῶν βασιλέων. 

4. Τὸ μὲν οὖν τῶν πολιτῶν ἦϑος ἰσχύοντα δεῖ 
5 καὶ πιστευόμενον ἤδη πειρᾶσϑαι ῥυϑμίξειν ἀτρέμα 

πρὸς τὸ βέλτιον ὑπάγοντα καὶ πράως μεταχειριζό- 
μενον" ἐργώδης γὰρ ἡ μετάϑεσις τῶν πολλῶν. αὐτὸς 
δ᾽ ὥσπερ ἐν ϑεάτρῳ τὸ λοιπὸν ἀναπεπταμένῳ βιω- 
σόμενος, ἐξάσκει καὶ κατακόσμει τὸν τρόπον᾽ εἰ δὲ 

τὸ μὴ ῥάδιον ἀπαλλάξαι παντάπασι τῆς ψυχῆς τὴν 

κακίαν, ὅσα γοῦν ἐπανϑεῖ μάλιστα καὶ προπίπτει 

τῶν ἁμαρτημάτων ἀφαιρῶν καὶ κολούων. ἀκούεις 

γάρ, ὅτι καὶ Θεμιστοκλῆς ἅπτεσϑαι τῆς πολιτείας 

διανοούμενος ἀπέστησε τῶν πότων καὶ τῶν κώμων 

τό ἑαυτόν, ἀγρυπνῶν δὲ καὶ νήφων καὶ πεφροντικὼς 

ἔλεγε πρὸς τοὺς συνήϑεις. ὡς οὐκ ἐᾷ καϑεύδειν 

αὐτὸν τὸ Μιλτιάδου τρόπαιον: Περικλῆς δὲ καὶ 
περὶ τὸ σῶμα καὶ τὴν δίαιταν ἐξήλλαξεν αὑτὸν 

ἠρέμα βαδίζειν καὶ πράως διαλέγεσϑαι καὶ τὸ πρόσ- 
50 ὥπον ἀεὶ συνεστηκὸς ἐπιδείκνυσθαι καὶ τὴν χεῖρα 

συνέχειν ἐντὸς τῆς περιβολῆς καὶ μίαν ὃδὸν πορεύ- 

εσϑαι τὴν ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ τὸ βουλευτήριον. οὐ 
γὰρ εὐμεταχείριστον οὐδὲ ῥάδιον ἁλῶναι τὴν σω- 
τήριον ἅλωσιν ὑπὸ τοῦ τυχόντος ὄχλος. ἀλλ᾽ ἀγα- 
πητόν, εἰ μήτ᾽ ὄψει μήτε φωνῇ πτυρόμενος ὥσπερ 

ϑηρίον ὕποπτον καὶ ποικίλον ἐνδέχοιτο τὴν ἐπι- 
στασίαν. ᾧ τοίνυν οὐδὲ τούτων ἐπιμελητέον ἐστὶ 

΄ 

9 οι 

11 Οογδθβ: προσπίπτει 24 ὄχλος ὃ (ὃ ὄχλος ΟΟὈΘίτ5): 
ὄχλον αὖ ὄχλου 21 ᾧ]) ὅπου ΟοΥδ 65 

ῬΙαίδγοηὶ Μοτϑα. Ὑ0]. Υ. ὄ 
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Ὁ παρέργως, ἧπου τῶν περὶ τὸν βίον καὶ τὸ ἦϑος 
ἀμελητέον ὕπως ἢ ψόγου χαϑαρὰ καὶ διαβολῆς 
ἁπάσης; οὐ γὰρ ὧν λέγουσιν ἐν κοινῷ καὶ πράτ- 
τουσιν οἱ πολιτευόμενον μόνον εὐθύνας διδόασιν, 

ἀλλὰ καὶ δεῖπνον αὐτῶν πολυπραγμονεῖται καὶ κοίτη 
καὶ γάμος καὶ παιδιὰ καὶ σπουδὴ πᾶσα. τί γὰρ 
δεῖ λέγειν ᾿4λκιβιάδην; ὃν περὶ τὰ κοινὰ πάντων 
ἐνεργότατον ὄντα καὶ στρατηγὸν ἀήττητον ἀπώλεσεν 

ἡ περὶ τὴν δίαιταν ἀναγωγία καὶ ϑρασύτης., καὶ 

τῶν ἄλλων ἀγαϑῶν αὐτοῦ τὴν πόλιν ἀνόνητον 

ἐποίησε διὰ τὴν πολυτέλειαν καὶ τὴν ἀκολασίαν" 

ὅπου καὶ Κίμωνος οὗτοι τὸν οἶνον, καὶ Ῥωμαῖοι" 

" Σκιπίωνος οὐδὲν ἄλλο ἔχοντες λέγειν τὸν ὕπνον 
ἠτιῶντο" Πομπήιον δὲ Μάγνον ἐλοιδόρουν οἱ ἐχϑροί, 
παραφυλάξαντες ἑνὶ δακτύλῳ τὴν κεφαλὴν κνώ- 
μδνον. ὡς γὰρ ἐν προσώπῳ φακὸς καὶ ἀχροχορ- 

δὼν δυσχεραίνεται μᾶλλον ἢ στίγματα καὶ κολο- 
βότητες καὶ οὐλαὶ τοῦ λοιποῦ σώματος. οὕτω τὰ 

μικρὰ φαίνεται μεγάλα τῶν ἁμαρτημάτων ἐν ἦγε- 

μονικοῖς χαὶ πολιτικοῖς ὁρώμενα βίοις διὰ δόξαν, 
ἣν οἵ πολλοὶ περὶ ἀρχῆς καὶ πολιτείας ἔχουσιν, ὡς 
πράγματος μεγάλου καὶ καθαρεύειν ἀξίου πάσης 

Β' ἀτοπίας καὶ πλημμελείας. εἰκότως οὖν Διούιος 
ΖΙροῦσος ὃ δημαγωγὸς εὐδοκίμησεν ὅτι, τῆς οἰκίας 

αὐτοῦ πολλὰ μέρη κάτοπτα τοῖς γειτνιῶσιν ἐχούσης 

καὶ τῶν τεχνιτῶν τινος ὑπισχνουμένου ταῦτ᾽ ἀπο- 

στρέψειν καὶ μεταϑήσειν ἀπὸ πέντε μόνων ταλάν- 

10 τη8]1τῷ αὑτοῦ 23 Λιούιος Χ: λεούιος «αὖ ἐούλιος 

2ῦ 
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τῶν, ᾿δέκα᾽ ἔφη λαβὼν ὅλην μου ποίησον κατα- 

φανῆ τὴν οἰκίαν, ἵνα πάντες ὁρῶσιν οἵ πολῖται 

πῶς διαιτῶμαι"᾽ καὶ γὰρ ἦν ἀνὴρ σώφρων καὶ 

κόσμιος. ἴσως δὲ ταύτης οὐδὲν ἔδει τῆς καταφα- 

δνείας αὐτῷ᾽ διορῶσι γὰρ οἵ πολλοὶ καὶ τὰ πάνυ 
βαϑέως περιαμπέχεσϑαν δοκοῦντα τῶν πολιτευομέ- 
νῶν ἤϑη καὶ βουλεύματα καὶ πράξεις καὶ βίους, 801 

οὐχ ἧττον ἀπὸ τῶν ἰδίων ἢ τῶν δημοσίων ἐπιτη- 

δευμάτων τὸν μὲν φιλοῦντες καὶ ϑαυμάξοντες τὸν 

ιὸ δὲ δυσχεραίνοντες καὶ καταφρονοῦντες. τί οὖν δή; 
οὐχὶ καὶ τοῖς ἀσελγῶς καὶ τεϑρυμμένως ζῶσιν αἵ 

πόλεις χρῶνται; καὶ γὰρ αἵ κιττῶσαι λίϑους καὶ 

οὗ ναυτιῶντες ἁλμυρίδας καὶ τὰ τοιαῦτα βρώματα 
διώκουσι πολλάκις, εἶτ᾽ ὀλίγον ὕστερον ἐξέπτυσαν 

ιό χαὶ ἀπεστράφησαν" οὕτω καὶ οἵ δῆμοι διὰ τρυφὴν 

καὶ ὕβριν ἢ βελτιόνων ἀπορίᾳ δημαγωγῶν χρῶν- 

ται τοῖς ἐπιτυχοῦσι βδελυττόμενοι καὶ καταφρο- Β 

νοῦντες, εἶτα χαίρουσι τοιούτων εἰς αὐτοὺς λεγο- 

μένων, οἷα Πλάτων ὃ κωμικὸς τὸν δῆμον αὐτὸν 

0 λέγοντα ποιεῖ 

ἱλαβοῦ, λαβοῦ τῆς χειρὸς ὡς τάχιστά μου, 

μέλλω στρατηγὸν χειροτονεῖν ᾿Δγύρριον" 

καὶ πάλιν αἰτοῦντα λεκάνην καὶ πτερόν, ὅπως ἐμέσῃ., 

λέγοντα 

38 ἱπροσίσταταί μου πρὸς τὸ βῆμα ΜΜαντίας᾽ 

" 21 οἵ ΚοΟΚ. 1 }».052 22 ᾿φγύρριον] οἵ Αὐϑὺ. Ρ]αῦύ. 1716 
σὺ τ Ἰκοοῖς 1.1. 10. βῆμα] κλῆμα ορἔϊπι!. βλῆμαϑ 
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βόσκει δυσώδη Κέφαλον, ἐχϑίστην νόσον. 

ὁ δὲ Ῥωμαίων δῆμος, ὑπισχνουμένου τι Κάρβωνος 
καὶ προστιϑέντος ὅρχον δή τινα καὶ ἀράν, ἀντώ- 
μοσεν ὁμοῦ μὴ πιστεύειν. ἐν δὲ “ακεδαίμονι τινὸς 

Ο Δημοσθένους ἀνδρὸς ἀκολάστου γνώμην εἰπόντος 
ἁρμόξουσαν, ἀπέρριψεν ὃ δῆμος, οἵ δ᾽ Ἔφοροι κλη- 
ρώσαντες ἕνα τῶν γερόντων ἐκέλευσαν εἰπεῖν τὸν 
αὐτὸν λόγον ἐκεῖνον, ὥσπερ εἰς καϑαρὸν ἀγγεῖον 

ἐκ ῥυπαροῦ μετεράσαντες, ὅπως εὐπρόσδεκτος γέ- 
ψηται τοῖς πολλοῖς. οὕτω μεγάλην ἔχει ῥοπὴν ἐν 

πολιτείᾳ πίστις ἤϑους καὶ τοὐναντίον. 
ὅ. Οὐ μὴν ἀμελητέον γε διὰ τοῦτο τῆς περὶ τὸν 

λόγον χάριτος καὶ δυνάμεως ἐν ἀρετῇ ϑεμένους τὸ 
σύμπαν, ἀλλὰ τὴν ῥητορικὴν νομίσαντας μὴ δημι- 

ουργὸν ἀλλά τοι συνεργὸν εἶναν πειϑοῦς, ἐπανορ- 
ϑωτέον τὸ τοῦ Μενάνδρου 

ἱτρόπος ἔσϑ'᾽ ὃ πείϑων τοῦ λέγοντος, οὐ λόγος" 

καὶ γὰρ ὃ τρόπος καὶ ὃ λόγος" εἰ μὴ νὴ 4ία φήσει 

τις, ὡς τὸν κυβερνήτην ἄγειν τὸ πλοῖον οὐ τὸ πη- 

Ὁ δάλιον, καὶ τὸν ἱππέα στρέφειν τὸν ἵππον οὐ τὸν 
χαλινόν, οὕτω πόλιν πείϑειν οὐ λόγῳ, ἀλλὰ τρόπῳ 
χρωμένην ὥσπερ οἴακι καὶ χαλινῷ τὴν πολιτικὴν 

2. ΚοΟκ. 1.1. [1Ὀ. βόσκει] κόσμει ΟΡ ΠΩ] 6 Τιμοσϑέ- 
νους Μδάν!ρΊαβ 10  ΘΌΠΘΥαΒ: μεταπεράσαντεςξ 1ῦ τ 
νομίσαντες εἶναι 10 ἀλλά τοι] ἀλλά του ὃ 18 Κοοκ. 
Ῥ: 18ὅ 19 ὁ τρόπος καὶ ὁ λόγος) οἷος ὃ τρόπος τοιοῦτος 
καὶ ὃ λόγος ὙΝ ΠΔ τ οΥἸὑΖΊι8. ϑωῦ5 δϑῦὺ οἷος ὁ τρόπος καὶ ὁ 
λόγος 20 ἄγευν κξ] 51.116} βυπίαχιη υἱὰᾶ. Ρ. 296 ἢ. 
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ἀρετήν, ὅπερ εὐστροφώτατον ζῷον, ὥς φησι Πλά- 
των, οἷον ἐκ πρύμνης ἁπτομένην καὶ κατευϑύνουσαν. 

ὅπου γὰρ οἵ μεγάλοι βασιλεῖς ἐχεῖνοι καὶ διογενεῖς, 

ὡς Ὅμηρός φησιν, ἁλουργίσι καὶ σκήπτροις καὶ 
5. δορυφόροις χαὶ ϑεῶν χρησμοῖς ἐξογκοῦσιν ἑαυτούς, 

καὶ δουλούμενοι τῇ σεμνότητι τοὺς πολλοὺς ὡς 

κρείττονες, ὕμως ἐβούλοντο ᾿μωύϑων ῥδητῆρες᾽ εἶναι 

καὶ οὐκ ἠμέλουν τῆς τοῦ λέγειν χάριτος 

οὐδ᾽ ἀγορέων, ἵνα τ᾽ ἄνδρες ἀριπρεπέες τελέθουσιν, 

τὸ οὐδὲ Ζιὸς Βουλαίου μόνον ἔχρῃξον οὐδ᾽ ΄Ζρεος Εὶ 

Ἔνυαλίου καὶ Στρατίας ᾿4ϑηνᾶς, ἀλλὰ καὶ τὴν Καλ- 

λιόπην παρεκάλουν 

“ἣ δὴ βασιλεῦσιν ἅμ᾽ αἰδοίοισιν ὀπηδεῖ, 

πραὔνουσα πειϑοῖ καὶ καταδοῦσα τῶν δήμων τὸ 
ιό αὔϑαδες καὶ βίαιον ἦ που δυνατὸν ἄνθρωπον ἰδιώ- 

την ἐξ ἱματίου καὶ σχήματος δημοτικοῦ πόλιν ἄγειν 

βουλόμενον ἐξισχῦσαι καὶ κρατῆσαι τῶν πολλῶν. 
εἰ μὴ λόγον ἔχοι συμπείϑοντα καὶ προσαγόμενον;: 

οἵ μὲν οὖν τὰ πλοῖα κυβερνῶντες ἑτέροις χρῶνται Ἐ 
20 κδλευσταῖς. ὁ δὲ πολιτικὸς ἐν ἑαυτῷ μὲν ὀφείλει 

τὸν κυβερνῶντα νοῦν ἔχειν ἐν ἑαυτῷ δὲ τὸν ἐγκε- 
λευόμενον λόγον, ὅπως μὴ δέηται φωνῆς ἀλλοτρίας 

μηδ᾽ ὥσπερ ᾿Ιφικράτης ὑπὸ τῶν περὶ ᾿Δριστοφῶντα 
καταρρητορευόμενος λέγῃ ᾿βελτίέων μὲν ὃ τῶν ἀντι- 

1 Πλάτων] ΟΥ̓]. Ρ. 1090 ὅ ἐξογκοῦντες ϑαρτῶ 5011- 
Ῥύστα τη 5 (αὖ οοὐγ. ἘΠ) 9 Ηοῃ. [441 10 μόνον 
Βρῃβϑίθσαβ: μόνου 18 Ἠθ65. Τῃθορ. 80 δὴ] γὰρ καὶ 
Ἠρβιοααβ 14 καταδοῦσα (καταδέουσα ΝΥ) ἢ: καταιδοῦσα 
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δίκων ὑποχριτὴς δρᾶμα δὲ τοὐμὸν ἄμεινον. μηδὲ 

πολλάκις δέηται τῶν Εὐριπιδείων ἐκείνων 

εἶθ᾽ ἦν ἄφωνον σπέρμα δυστήνων βροτῶν" 
809 καί 

φεῦ φεῦ, τὸ μὴ τὰ πράγματ᾽ ἀνθρώποις ἔχειν 
φωνήν, ἵν᾽ ἦσαν μηδὲν οἵ δεινοὶ λέγειν. 

ταῦτα μὲν γὰρ ἴσως ᾿Δλκαμένει καὶ Νησιώτῃ καὶ 
᾿Ικτίνῳ καὶ πᾶσι τοῖς βαναύσοις καὶ χειρώναξι τὸ 

δύνασθαι λέγειν ἀπομνυμένοις δοτέον ἀποδιδρά- 
σχειν᾽ ὥσπερ ᾿Αϑήνησιν ἀρχιτεκτόνων ποτὲ δυεῖν 

ἐξεταζομένων πρὸς δημόσιον ἔργον ὁ μὲν αἷμύλος 
καὶ κομψὸς εἰπεῖν λόγον τινὰ διελθὼν περὶ τῆς 

κατασκευῆς μεμελετημένον ἐχίνησε τὸν δῆμον. ὁ δὲ 

Β βελτίων τῇ τέχνῃ λέγειν δ᾽ ἀδύνατος, παρελϑὼν 
εἰς μέσον εἶπεν “ἄνδρες ᾿4ϑηναῖοι, ὡς οὗτος εἴρη- 

κεν, ἐγὼ ποιήσω. τὴν γὰρ ᾿Εργάνην οὗτοι μόνον 
ϑεραπεύουσιν, ὥς φησι Σοφοκλῆς, οἵ παρ᾽ ἄκμονι 
τυπάδι βαρείᾳ᾽ καὶ πληγαῖς ὑπακούουσαν ὕλην ἄψυ- 

χον δημιουργοῦντες, ὁ δὲ τῆς Πολιάδος ᾿4ϑηνᾶς 
καὶ τῆς Βουλαίας Θέμιδος 

“ἥ τ᾽ ἀνδρῶν ἀγορὰς ἠμὲν λύει ἠδὲ καϑίζει᾽ 

προφήτης. ἑνὶ χρώμενος ὀργάνῳ τῷ λόγῳ τὰ μὲν 

πλάττων χαὶ συναρμόττων., τὰ δ᾽ ἀντιστατοῦντα 

πρὸς τὸ ἔργον ὥσπερ ὄξους τινὰς ἐν ξύλῳ καὶ δι- 

πλόας ἐν σιδήρῳ μαλάσσων καὶ καταλεαίνων, κοσμεῖ 

8 ΝδθΟΚ. Ρ. 678 ὅ 1α. 494 11 Σοφοκλῆς] Ναῦοκ. 
Ρ. 809 21 οι. β 09 94 οἵ. Ῥ]αῦ. Βορμῖϑῦ. Ρ. 3616 
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ΡΒΑΒΟΒΡΤΑ ΟΠΒΕΝΌΑΕ, ΒΕΙΡΟΒΙΙΟΑΕ. 71: 

τὴν πόλιν. διὰ τοῦτ᾽ ἦν ἡ κατὰ Περικλέα πολι- Ο 
τεία λόγῳ μέν᾽ ὥς φησι Θουκυδίδης ᾿δημοχρατία, 
ἔργῳ δ᾽ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή᾽ διὰ τὴν τοῦ 
λόγου δύναμιν. ἐπεὶ καὶ Κίμων ἀγαϑὸς ἦν καὶ 

5 Ἐφιάλτης καὶ Θουκυδίδης, ἀλλ᾽ ἐρωτηϑεὶς οὗτος ὑπ᾽ 
᾿ἀρχιδάμου τοῦ βασιλέως τῶν Σπαρτιατῶν πότερον 
αὐτὸς ἢ Περικλῆς παλαίει βέλτιον “οὐκ ἂν εἰδείη 
τις εἶπεν" ὅταν γὰρ ἐγὼ καταβάλω παλαίων, ἐκεῖνος 

λέγων μὴ πεπτωκέναι, νικᾷ καὶ πείϑει τοὺς ϑεω- 
10. μένους᾽. τοῦτο δ᾽ οὐκ αὐτῷ μόνον ἐκείνῳ δόξαν 

ἀλλὰ καὶ τῇ πόλει σωτηρίαν ἔφερε" πειϑομένη γὰρ 

αὐτῷ τὴν ὑπάρχουσαν εὐδαιμονίαν ἔσῳξε, τῶν δ᾽ 
ἐχτὸς ἀπείχετο. Νικίας δὲ τὴν αὐτὴν προαίρεσιν 
ἔχων, πειϑοῦς δὲ τοιαύτης ἐνδεὴς ὧν καὶ χαϑάπερ Ὁ 

ι6 ἀμβλεῖ χαλινῷ τῷ λόγῳ πειρώμενος ἀποστρέφειν 

τὸν δῆμον, οὐ κατέσχεν οὐδ᾽ ἐχράτησεν, ἀλλ᾽ ὥχετο 

βίᾳ φερόμενος εἰς Σικελίαν καὶ συνεκτραχηλιξόμενος. 

τὸν μὲν οὖν λύκον οὔ φασι τῶν ὥτων κρατεῖν. 

δῆμον δὲ καὶ πόλιν ἐκ τῶν ὥτων ἄγειν δεῖ μά- 
20 λιότα, μή, χκαϑάπερ ἔνιοι τῶν ἀγυμνάστων περὶ 

λόγον λαβὰς ἀμούσους καὶ ἀτέχνους ξητοῦντες ἐν 
τοῖς πολλοῖς τῆς γαστρὸς ἕλκουσιν εὐωχοῦντες ἢ 

τοῦ βαλλαντίου διδόντες, ἢ πυρρίχας τινὰς ἢ μονο- 
μάχων ϑεάματα παρασκευάξοντες ἀεὶ δημαγωγοῦσι. 

25 μᾶλλον δὲ δημοκοποῦσι. δημαγωγία γὰρ ἡ διὰ λόγου Ἐὶ 
πειϑομένων ἐστίν, αἵ δὲ τοιαῦται τιϑασεύσεις τῶν 

1 ἦν ἡ Ἔ: ἡ 2 Θουκυδίδης] 2, 6ὅ, 8 6 τοῦ ἕ 
10 μόνον ΒΘηΒοΙθτβ: μόνῳ 
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{3} ΡΒΑΒΟΒΕΤΑ ΟΘΕΒΕΝΌΑΙ ΒΕΙΡΌΒΙΙΟΑΛΒ. 

ὄχλων οὐδὲν ἀλόγων ξῴων ἄγρας καὶ βουκολήσεως 

διαφέρουσιν. 

06. Ὁ μέντοι λόγος ἔστω τοῦ πολιτικοῦ μήτε 
νεαρὸς καὶ ϑεατρικός, ὥσπερ πανηγυρίξοντος καὶ 
στεφανηπλοκοῦντος ἐξ ἁπαλῶν καὶ ἀνθηρῶν ὀνο- 
μάτων" μήτ᾽ αὖ πάλιν, ὡς ὁ Πυϑέας τὸν Ζημοσϑέ- 
νους ἔλεγεν, ἐλλυχνίων ὄζων καὶ σοφιστικῆς περι- 

ἑεργίας ἔνϑυμήμασι πικροῖς καὶ περιόδοις πρὸς 

κανόνα καὶ διαβήτην ἀπηκριβωμέναις" ἀλλ᾽ ὥσπερ 
οἱ μουσικοὶ τὴν ϑίξιν ἀξιοῦσι τῶν χορδῶν ἠϑικὴν 

καταφαίνεσϑανι μὴ κρουστικήν, οὕτω τῷ λόγῳ τοῦ 

πολιτευομένου χαὶ συμβουλεύοντος καὶ ἄρχοντος 
ἐπιφαινέσϑω μὴ δεινότης μηδὲ πανουργία, μηδ᾽ εἰς 

ἔπαινον αὐτοῦ τιϑέσϑω τὸ ἑχτικῶς ἢ τεχνικῶς ἢἣ 

διαιρετικῶς, ἀλλ᾽ ἤϑους ἀπλάστου καὶ φρονήματος 
ἀληϑινοῦ καὶ παρρησίας πατρικῆς καὶ προνοίας καὶ 

808 συνέσεως κηδομένης ὁ λόγος ἔστω μεστός, ἐπὶ τῷ 

καλῷ τὸ κεχαρισμένον ἔχων καὶ ἀγωγὸν ἔκ τε σεμνῶν 
ὀνομάτων καὶ νοημάτων ἰδίων καὶ πιϑανῶν. δέχεται 

δ᾽ ὁ πολιτικὸς λόγος δικανικοῦ μᾶλλον καὶ γνωμο- 

λογίας καὶ ἱστορίας καὶ μύϑους καὶ μεταφοράς, αἷς 

μάλιστα κινοῦσιν οἵὗ χρώμενοι μετρίως καὶ κατὰ 

καιρόν: ὡς ὁ εἰπών “μὴ ποιήσητε ἕτερόφϑαλμον 
τὴν ᾿Ελλάδα᾽, καὶ Ζ4Ζημάδης τὰ ναυάγια λέγων πο- 
λιτεύεσϑαι τῆς πόλεως, καὶ ᾿φρχίλοχος 

1 ὄζων Μ: ὄξειν 8 πικρὸς ἢ 9 ἀπηκριβωμένοις 
οΟα, Ῥαϊαῦ. ἔουίαββθ γϑούϊαβ: δἂῃ ἀπηκριβωμένοςἡ 19 ἐδίων] 
ἡδέων Ἐ 20 τοῦ δικανικοῦ ἘΣΤΏΡΘΥΙᾺΒ 28 οἵ, Αὐἱϑίοῦ. 
Ῥ. 1411. 4 24 “ημάδης] εἴ. Ὑ10. ῬΒοο. ο. 1 
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ΡΒΑΒΟΚΡΤΑ ΟΕΒΕΝΘΌΑΞ ΒΕΙΡΌΒΙΙΟΛΕ, {Ὁ 

ἱμηδ᾽ ὁ Ταντάλου λίϑος 
τῆσδ᾽ ὑπὲρ νήσου κρεμάσϑω"" 

καὶ Περικλῆς τὴν λήμην τοῦ Πειραιῶς ἀφελεῖν 

κελεύων" καὶ Φωκίων ἐπὶ τῆς “εωσϑένους νίκης 

καλὸν τὸ στάδιον εἶναι, δεδιέναι δὲ τοῦ πολέμου 
τὸν δόλιχον. χαϑόλου δ᾽ ὁ μὲν ὕγχος καὶ τὸ μέ- 

γεϑος τῷ πολιτικῷ μᾶλλον ἁρμόττει, παράδειγμα 

δ᾽ οἵ τε Φιλιππικοὶ καὶ τῶν Θουκυδίδου δημηγο- 
ριῶν ἡ Σϑενελαΐδα τοῦ ᾿Εφόρου καὶ ᾿Δρχιδάμου 
τοῦ βασιλέως ἐν Πλαταιαῖς καὶ Περικλέους ἡ μετὰ 

τὸν λοιμόν. ἐπὶ δὲ τῶν ᾿Εφόρου καὶ Θεοπόμπου 
καὶ ᾿ἀναξιμένους ῥδητορειῶν καὶ περιόδων, ἃς περαί- 
γουσιν ἐξοπλίσαντες τὰ στρατεύματα καὶ παρατά- 

ἕαντες, ἔστιν εἰπεῖν 

“οὐδεὶς σιδήρου ταῦτα μωραίνει πέλας. 

1. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ σκῶμμα καὶ γελοῖον ἔστιν 
ὅτε γίγνεται πολιτικοῦ λόγου μέρος, εἰ μὴ πρὸς ὕβριν 

ἢ βωμολοχίαν, ἀλλὰ χρησίμως ἐπιπλήττοντος ἢ δια- 

σύροντος λέγοιτο. μάλιστα δ᾽ εὐδοκιμεῖ τὰ τοιαῦτα 

περὶ τὰς ἀμείψεις καὶ τὰς ἀπαντήσεις" τὸ γὰρ ἐκ 

παρασκευῆς καὶ κατάρχοντα γελωτοποιοῦντος ἐστι 
καὶ δόξα κακοηϑείας πρόσεστιν, ὡς προσῆν τοῖς 

Κικέρωνος σκώμμασι καὶ τοῖς Κάτωνος τοῦ πρε- 

σβυτέρου καὶ Εὐξιϑέου τοῦ ᾿Φριστοτέλους συνήϑους" 

οὗτοι γὰρ ἔσκωπτον ἀρχόμενοι πολλάκις. ἀμυνο- 

ΒΟΥ: 5. ν. 990 9. ΌΕ γι ΡΥ: 6. 8 Ὁ ΟἾ ὙἹΕ: 
ΠΟ. Ὁ; 29 8 Θουκυδίδου] 1, 86. 2, 172. 60 16 Νδιοκ. 
Ῥ. 441 νϑ. 22 18 ἀλλ᾽ ὑπὸ δυῦ γένοιτο ῬΥο λέγοιτο Ἐ 
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4 ΡΕΑΒΟΕΡΤΑ ΘΕΒΕΝΌΑΙΝ ΒΕΙΡΟΒΙΠΙΟΑΛΈ. 

μένῳ δὲ συγγνώμην ἅμα καὶ χάριν ὃ καιρὸς δίδωσι, 

καϑάπερ ΖΙημοσϑένεν πρὸς τὸν αἰτίαν ἔχοντα κλέ- 

Ὁ πτεῖν χλευάξοντα δ᾽ αὐτοῦ τὰς νυχτογραφίας, “οἶδ᾽ 

ὅτι ὅδε λυπῶ λύχνον καίων"᾽ καὶ πρὸς Ζ΄ημάδην 
βοῶντα 4ημοσϑένης ἐμὲ βούλεται διορϑοῦν “ἡ ὗς 5 
τὴν ᾿4ϑηνᾶν,᾽ “αὕτη μέντοι πέρυσιν ἡ ̓ 4ϑηνᾶ μοι- 
χεύουσα ἐλήφϑη. χάριεν δὲ καὶ τὸ Ξεναινέτου 
πρὸς τοὺς πολίτας λοιδοροῦντας αὐτὸν ὅτι στρα- 

τηγὸς ὧν πέφευγε, ᾿μεϑ’ ὑμῶν γ᾽, ὦ φίλαι κεφα- 
λαί. τὸ δ᾽ ἄγαν φυλακτέον ἐν τῷ γελοίῳ καὶ τὸ τὸ 

λυποῦν ἀκαίρως τοὺς ἀκούοντας ἢ τὸν λέγοντα 

ποιοῦν ἀγεννῆ καὶ ταπεινόν, ὥσπερ τὰ Ζημοκράτους" 

ἀναβαίνων μὲν γὰρ εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἔφη. καϑάπερ 

ἡ πόλις, μικρὸν ἰσχύειν καὶ μέγα φυσᾶν ἐν δὲ τοῖς 

Χαιρωνικοῖς παρελθὼν εἰς τὸν δῆμον, “οὐκ ἂν ἐβου- τ 

Ἑ λόμην καχῶς οὕτω πεπραγέναι τὴν πόλιν, ὥστε 

κἀμοῦ συμβουλεύοντος ὑμᾶς ἀκούειν"᾽ καὶ γὰρ καὶ 
τοῦτο μιχροῦ κἀκεῖνο μανικοῦ, πολιτικῷ δ᾽ οὐδέ- 

τερον ἁρμόττον. Φωκίωνος δὲ χαὶ τὴν βραχυλο- 
γίαν ἐθαύμαξον: ὃ γοῦν Πολύευχτος ἀπεφαίνετο 50 

ῥήτορα μέγιστον εἶναι Ζ᾽ημοσϑένην. δεινότατον δ᾽ 
εἰπεῖν Φωκίωνα᾽ πλεῖστον γὰρ αὐτοῦ τὸν λόγον ἐν 

λέξει βραχυτάτῃ νοῦν περιέχειν. χαὶ ὁ Ζ]΄ημοσϑέ- 
νης τῶν ἄλλων καταφρονῶν εἰώϑει λέγειν, ἀνιστα- 

μένου Φωκίωνος. “ἡ τῶν ἐμῶν λόγων κοπὶς ἀνί- 90 

σταται΄. 

Ε 8. Μάλιστα μὲν οὖν ἐσχεμμένῳ πειρῶ καὶ μὴ 

θ᾽ ὍΣ ΓΟ υ ΒΕ 01... δ᾽ Ὁ. ΤΟᾺ 16 δῆμον] δῆμον εἶπεν ὃ 
10 Ηουθγάθηαβ: πεπραγέναι 



ΡῬΕΑΕΟΒΡΤΑ ΟΕΒΕΝΌΑΕ ΒΕΙΡΟΒΙΙΟΑΒ. 7) 

διακένῳ τῷ λόγῳ χρῆσϑαι πρὸς τοὺς πολλοὺς μετ᾽ 
ἀσφαλείας, εἰδὼς ὅτι καὶ Περικλῆς ἐκεῖνος εὔχετο 
πρὸ τοῦ δημηγορεῖν μηδὲ ῥῆμα μηδὲν ἀλλότριον 

τῶν πραγμάτων ἐπελϑεῖν αὐτῷ. δεῖ δ᾽ ὅμως καὶ 
δ πρὸς τὰς ἀπαντήσεις τὸν λόγον εὔστροφον ἔχειν 

καὶ γεγυμνασμένον᾽ ὀξεῖς γὰρ οἱ καιροὶ καὶ πολλὰ 804 

φέροντες ἐν ταῖς πολιτείαις αἰφνίδια. διὸ καὶ Ζ΄η- 

μοσϑένης ἠλαττοῦτο πολλῶν, ὥς φασι, παρὰ τὸν 

καιρὸν ἀναδυόμενος καὶ κατοχνῶν᾽ ᾿Δλκιβιάδην δ᾽ 

10 ὁ Θεόφραστος ἱστορεῖ, μὴ μόνον ἃ δεῖ λέγειν ἀλλὰ 

καὶ ὡς δεῖ βουλευόμενον, πολλάκις ἐν αὐτῷ τῷ 

λέγειν ξητοῦντα καὶ συντιϑέντα τὰς λέξεις ἐνίδσχε- 

σϑαι καὶ διαπίπτειν. ὁ δ᾽ ὑπὸ τῶν πραγμάτων 

αὐτῶν ἀνιστάμενος καὶ ὑπὸ τῶν καιρῶν ἐχπλήττει 
ιό μάλιστα καὶ προσάγεται τοὺς πολλοὺς καὶ μετατί- 

ϑησιν᾽ οἷον ὃ Βυξάντιος “έων ἧκε δή ποτὲ τοῖς 

᾿Αϑηναίοις στασιάξουσι διαλεξόμενος" ὀφϑεὶς δὲ μι- 

κρὸς καὶ γελασϑείς “τί δ᾽ εἶπεν “εἰ τὴν γυναῖκά Β 
μου ϑεάσαισϑε μόλις ἐξικνουμένην πρὸς τὸ γόνυ᾽: 

90 πλείων οὖν ἐγένετο γέλως" “ἀλλ᾽ ἡμᾶς᾽ ἔφη ἱμικροὺς 

οὕτως ὄντας. ὅταν διαφερώμεϑα πρὸς ἀλλήλους, ἡ 
Βυξαντίων πόλις οὐ χωρεῖ. Πυϑέας δ᾽ ὃ ῥήτωρ. 

ὅτε πρὸς τὰς ᾿4λεξάνδρου τιμὰς ἀντέλεγεν, εἰπόντος 

τινός “οὕτω σὺ νέος ὧν περὶ πραγμάτων τολμᾶς 

εὅ λέγειν τηλικούτων"; “καὶ μὴν ᾿4λέξανδρος᾽ εἶπεν 
“ἐμοῦ νεώτερός ἐστιν, ὃν ψηφίξζεσϑε ϑεὸν εἶναι." 

9. Δεῖ δὲ καὶ φωνῆς εὐεξίᾳ καὶ πνεύματος ῥώμῃ 

2 ἢ; ηὔχετο 9 ᾿Δλκιβιάδην) οἵ. Ὑ1. ΑἸοΙΌ. ο. 10 



τ0 ΡΒΑΒΟΈΡΤΑ ΘΕΒΕΝΌΑΙΞΝ ΒΕΙΡΌΒΙΙΟΑΕ. 

πρὸς οὐ φαῦλον ἀλλὰ πάμμαχον ἀγῶνα τὸν τῆς 

Ο πολιτείας ἠϑληκότα κομίζειν τὸν λόγον, ὡς μὴ πολ- 

λάκις ἀπαγορεύοντα καὶ σβεννύμενον ὑπερβάλλῃ 

τις αὐτόν 

ἅρπαξ κεχράτης, κυκλοβόρου φωνὴν ἔχων.ἢ 

Κάτων δέ, περὶ ὧν οὐκ ἤλπιξε πείσειν τῷ προκχκα- 
τέχεσϑανι χάρισι καὶ σπουδαῖς τὸν δῆμον ἢ τὴν 

βουλήν, ἔλεγε τὴν ἡμέραν ὅλην ἀναστὰς καὶ τὸν 

καιρὸν οὕτως ἐξέχρουε. περὶ μὲν οὖν τῆς τοῦ λό- 
γου παρασκευῆς καὶ χρείας ἱκανὰ ταῦτα τῷ δυνα- 

μένῳ τὸ ἀκόλουϑον προσεξευρίσκειν. 

10. Εἰσβολαὶ δὲ καὶ ὁδοὶ δύο τῆς πολιτείας 
εἰσίν, ἡ μὲν ταχεῖα καὶ λαμπρὰ πρὸς δόξαν οὐ 

Ὁ μὴν ἀκίνδυνος, ἡ δὲ πεζοτέρα καὶ βραδυτέρα τὸ 
δ᾽ ἀσφαλὲς ἔχουσα μᾶλλον. οἵ μὲν γὰρ εὐϑὺς 
ὥσπερ ἐξ ἄκρας πελαγίου πράξεως ἐπιφανοῦς καὶ 

μεγάλης ἐχούσης δὲ τόλμαν ἄραντες ἀφῆκαν ἐπὶ 
τὴν πολιτείαν, ἡγούμενοι λέγειν ὀρϑῶς τὸν Πίν- 

δαρον ὡς 

“ἀρχομένου δ᾽ ἔργου πρόσωπον 
χρὴ ϑέμεν τηλαυγές" 

καὶ γὰρ δέχονται προϑυμότερον οἵ πολλοὶ κόρῳ 
τινὶ καὶ πλησμονῇ τῶν συνήϑων τὸν ἀρχόμενον, 
ὥσπερ ἀγωνιστὴν ϑεαταί, καὶ τὸν φϑόνον ἐκπλήτ- 

τουσιν α λαμπρὰν ἔχουσαι καὶ ταχεῖαν αὔξησιν 

8 ὑπερβάλλῃ ἢ: ὑπερβάλλοι ὅ Αὐϊδὺ, Εσαα. 187 
καὶ κράκτης τη 1 18 Πίνδαρον] ΟἸγαρΡ. θ, 4. 5 20 ἀρχο- 
μένους ἔργου ΟὐΥδ65 
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ΡΒΑΒΟΒΡΤΑ ΟΕΒΒΕΝΌΑΙΚ ΒΕΙΡΌΒΙΙΟΑΛΕ,. {1} 

ἀρχαὶ καὶ δυνάμεις. οὔτε γὰρ πῦρ φησιν ὃ ᾽4ρί- Ἐ 
στῶν καπνὸν ποιεῖν οὔτε δόξαν φϑόνον, ἢν εὐϑὺς 
ἐχλάμψῃ καὶ ταχέως. ἀλλὰ τῶν κατὰ μικρὸν αὐξα- 

νομένων καὶ σχολαίως ἄλλον ἀλλαχόϑεν ἐπιλαμβά- 
δ νεσϑαι" διὸ πολλοὶ πρὶν ἀνθῆσαι περὶ τὸ βῆμα 

κατεμαράνϑησαν. ὕπου δ᾽, ὥσπερ ἐπὶ τοῦ “άδα 

λέγουσιν, 
“ὁ ψόφος ἧν ὕσπληγος ἐν οὔασιν,᾽ 

ἔνϑα κἀστεφανοῦτο πρεσβεύων ἢ ϑριαμβεύων ἢ 

τὸ στρατηγῶν ἐπιφανῶς, οὔϑ᾽ οἵ φϑονοῦντες οὔϑ᾽ οἵ 
καταφρονοῦντες ὁμοίως ἐπὶ τοιούτων ἰσχύουσιν. 

οὕτω παρῆλϑεν εἰς δόξαν ΄ἄρατος, ἀρχὴν ποιησά- 
μενος πολιτείας τὴν Νικοκλέους τοῦ τυράννου κα- Ε 

τάλυσιν" οὕτως ᾿4λκιβιάδης, τὰ Μαντινικὰ συστήσας 

ἐπὶ “ακεδαιμονίους. Πομπήιος δὲ καὶ ϑριαμβεύειν 
ἠξίου μήπω παριὼν εἰς σύγκλητον: οὐκ ἐῶντος δὲ 

Σύλλα, ᾿'πλείονες᾽ ἔφη 'τὸν ἥλιον ἀνατέλλοντα προσ- 

κυνοῦσιν ἢ δυόμενον᾽᾽ καὶ Σύλλας ὑπεῖξε τοῦτ᾽ 
ἀκούσας. καὶ Σχιπίωνα δὲ Κορνήλιον οὐκ ἀφ᾽ ἧς 

90 ἔτυχεν ἀρχῆς ὁ Ῥωμαίων δῆμος ἀγορανομίαν με- 
 τερχόμενον ἐξαίφνης ὕπατον ἀπέδειξε παρὰ τὸν 
νόμον, ἀλλὰ ϑαυμάσας αὐτοῦ μειρακίου μὲν ὄντος 80 

τὴν ἐν ᾿Ιβηρίᾳ μονομαχίαν καὶ νίκην, μικρὸν δ᾽ 
ὕστερον τὰ πρὸς Καρχηδόνι χιλιαρχοῦντος ἔργα, 

οὅ περὶ ὧν καὶ Κάτων ὃ πρεσβύτερος ἀνεφώνησεν 

οι 1 

“οἷος πέπνυται, τοὶ δὲ σκιαὶ ἀίσσουσιν. 

8 Απὲμῃο]. 11,86 9. κἀστεφανοῦτο ΒΟΙΡΒῚ οὑπὶ (ΟΕ, 
ὨἶδῚ αὐοα ΟὐΥδθ5. ΟΠ γΘΥΒ ὈΥΘΘΟΎΘΒΒΟ ἱπηροραῦ: καὶ στε- 
φανοῦτο 260 ἤομι. κα 49 



λὴ 

{{] ΡΕΑΕΟΘΈΒΡΤΑ ΘΕΒΕΝΘΡΑΕ ΒΕΙΡΌΒΙΠΟΑΛΕ. 

νῦν οὖν ὅτε τὰ πράγματα τῶν πόλεων οὐκ ἔχει 

πολέμων ἡγεμονίας οὐδὲ τυραννίδων καταλύσεις 

οὐδὲ συμμαχικὰς πράξεις, τίν᾽ ἄν τις ἀρχὴν ἐπι- 
φανοῦς λάβοι καὶ λαμπρᾶς πολιτείας; αἵ δίκαν τε 
λείπονται αἵ δημόσιαι καὶ πρεσβεῖαι πρὸς αὐτοκχρά- 

τορα ἀνδρὸς διαπύρου καὶ ϑάρσος ἅμα καὶ νοῦν 
ἔχοντος δεόμεναι. πολλὰ δ᾽ ἔστι καὶ τῶν παρει- 
μένων ἐν ταῖς πόλεσι καλῶν ἀναλαμβάνοντα καὶ 
τῶν ἐξ ἔϑους φαύλου παραδυομένων ἐπ᾽ αἰσχύνῃ 
τινὶ τῆς πόλεως ἢ βλάβῃ μεϑιστάντα πρὸς αὑτὸν 

ἐπιστρέφειν. ἤδη δὲ καὶ δίκη μεγάλη καλῶς δικα- 
σϑεῖσα καὶ πίστις ἐν συνηγορίᾳ πρὸς ἀντίδικον 
ἰσχυρὸν ὑπὲρ ἀσϑενοῦς καὶ παρρησία πρὸς ἡγεμόνα 

μοχϑηρὸν ὑπὲρ τοῦ δικαίου χατέστησεν ἐνίους εἰς 
ἀρχὴν πολιτείας ἔνδοξον. οὐκ ὀλίγον δὲ καὶ δι᾽ 
ἔχϑοας ηὐξήϑησαν, ἐπιχειρήσαντες ἀνθρώποις ἐπί- 

φϑονον ἔχουσιν ἀξίωμα καὶ φοβερόν εὐθὺς γὰρ ἡ 

Οτοῦ καταλυϑέντος ἰσχὺς τῷ κρατήσαντι μετὰ βελ- 

τίονος δόξης ὑπάρχει. τὸ μὲν γὰρ ἀνδρὶ χρηστῷ 
καὶ δι’ ἀρετὴν πρωτεύοντι προσμάχεσϑαι κατὰ φϑό- 

γον, ὡς Περικλεῖ Σιμμίας. ᾿Δ4λκμέων δὲ Θεμιστο- 
κλεῖ, Πομπηίῳ δὲ Κλώδιος, ᾿Επαμεινώνδᾳ δὲ Με- 
νεκλείδης ὃ ῥήτωρ. οὔτε πρὸς δόξαν χαλὸν οὔτ᾽ 

ἄλλως συμφέρον ὅταν γὰρ ἐξαμαρτόντες οὗ πολλοὶ 
πρὸς ἄνδρα χρηστόν, εἶϑ᾽ ὃ γίγνεται ταχέως ἐπ᾽ 
ὀργῇ μετανοήσωσι, πρὸς τοῦτο τὴν ῥάστην ἀπολο- 

γίαν δικαιοτάτην νομίζουσιν, ἐπιτρῖψαι τὸν ἀναπεί- 

4 αὖ 46]. αἴ οὕτη Τ᾿ δα οοΥῖρ. “καὶ αἵ πρεσβεῖαι 
10 αὑτὸν] αὑτὸν τὸν δῆμον ὃ 21 ᾿Δλχμέων ἕ: ἀλκμαίων 
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σαντα καὶ καταρξάμενον. τὸ μέντοι φαῦλον ἄνϑρω- 

πον, ἀπονοίᾳ δὲ καὶ δεινότητι πεποιημένον ὑφ᾽ 
αὑτῷ τὴν πόλιν, οἷος ἦν Κλέων ᾿άϑήνησι καὶ Κλεο- Ὁ 

φῶν, ἐπαναστάντα καϑελεῖν καὶ ταπεινῶσαι λαμπρὰν 
ποιεῖται τὴν πάροδον ὥσπερ δράματος τῆς πολιτείας. 

οὐκ ἀγνοῶ δ᾽ ὅτι καὶ βουλήν τινὲς ἐπαχϑῆ καὶ 

ὀλιγαρχικὴν κολούσαντες, ὥσπερ ᾿Εφιάλτης ᾿4ϑήνησι 
καὶ Φορμίων παρ᾽ ᾿Ηλείοις, δύναμιν ἅμα καὶ δόξαν 
ἔσχον" ἀλλὰ μέγας ἀρχομένῳ πολιτείας οὗτος ὁ κίν- 

δυνός ἐστι. διὸ καὶ βελτίονα Σόλων ἔλαβεν ἀρχήν, 
διεστώσης ἐς τρία μέρη τῆς πόλεως. τὸ τῶν 4Δια- 

κρίων λεγομένων καὶ τὸ τῶν Πεδιέων καὶ τὸ τῶν Ἐ 

Παραλίων᾽" οὐδενὶ γὰρ ἐμμίξας ἑαυτόν, ἀλλὰ κοινὸς 

ὧν πᾶσι καὶ πάντα λέγων καὶ πράττων πρὸς ὁμό- 

νοιαν ᾿ρέϑη νομοϑέτης ἐπὶ τὰς διαλύσεις καὶ κατέ- 
στησεν οὕτω τὴν ἀρχήν. ἡ μὲν οὖν ἐπιφανεστέρα 
πάροδος εἰς τὴν πολιτείαν τοσαύτας ἔχει καὶ τοι- 

αὐτας ἀρχάς. 
11. Τὴν δ᾽ ἀσφαλῆ καὶ σχολαίαν εἵλοντο πολλοὶ 

τῶν ἐνδόξων, ᾿Δριστείδης, Φωκίων, Παμμένης ὃ 
Θηβαῖος. “εύκολλος ἐν Ῥώμῃ, Κάτων, ᾿4γησίλαος 
ὁ “ακεδαιμόνιος" τούτων γὰρ ἕκαστος, ὥσπερ οἵ 

κιττοὶ τοῖς ἰσχύουσι τῶν δένδρων περιπλεκόμενοι 
συνεξανίστανται. προσδραμὼν ἀνδρὶ πρεσβυτέρῳ Τὶ 
νέος ἔτι χαὶ ἄδοξος ἐνδόξῳ, κατὰ μικρὸν αἰρόμενος 

ὑπὸ τῆς περὶ ἐκεῖνον δυνάμεως καὶ συναυξανόμενος 

ἤρεισε καὶ κατερρίξζωσεν ἑαυτὸν εἰς τὴν πολιτείαν. 

16 ἀρχὴν] ταραχήν ΕΤΩΡΟΥΪαΒ οὔ νέος ἔτι Βοπβο- 
Ἰογὰβ: ἔτι νέος , 
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᾿Δριστείδην μὲν γὰρ ηὔξησε Κλεισϑένης καὶ Φω- 
κίωνα Χαβρίας, Δεύκολλον δὲ Σύλλας Κάτωνα δὲ 
Μάξιμος. ᾿Επαμεινώνδας ὃδὲ Παμμένη καὶ “ύσαν- 
δρος ᾿Ζγησίλαον: ἀλλ᾽ οὗτος μὲν ὑπὸ φιλοτιμίας 
ἀκαίρου καὶ ξηλοτυπίας διὰ δόξαν ὑβρίσας ἀπέρριψε 

ταχὺ τὸν καϑηγεμόνα τῶν πραχτέων᾽ οἵ δ᾽ ἄλλοι 
καλῶς καὶ πολιτικῶς καὶ ἄχρι τέλους ἐθεράπευσαν 

806 καὶ συνεπεχόσμησαν ὥσπερ τὰ πρὸς ἥλιον ὑφιστά- 
μενα σώματα τὸ λαμπρῦνον αὐτοὺς πάλιν ἀφ᾽ ἕαυ- 
τῶν αὔξοντες καὶ συνεχφωτίζοντες. οἱ γοῦν Σκι- 

πίων. βασκαίνοντες ὑποκριτὴν αὐτὸν ἀπεφαίνοντο 

τῶν πράξεων ποιητὴν δὲ Λαίλιον τὸν ἑταῖρον, ὃ 
δὲ Δαίλιος ὑπ᾽ οὐδενὸς ἐπήρϑη τούτων ἀλλ᾽ ἀεὶ 

διετέλεσε τῇ Σκιπίωνος ἀρετῇ καὶ δόξῃ συμφιλοτι- 
μούμενος. ᾿ἀφράνιος δὲ Πομπηίου φίλος, εἰ καὶ 
πάνυ ταπεινὸς ἦν, ὅμως ἐπίδοξος ὧν ὕπατος αἷρε- 

Β ϑήσεσϑαι, Πομπῃίου σπουδάξοντος ἑτέροις, ἀπέστη 

τῆς φιλοτιμίας εἰπὼν οὐκ ἂν οὕτω λαμπρὸν αὐτῷ 

γενέσϑαι τὸ τυχεῖν ὑπατείας. ὡς ἀνιαρὸν ἅμα καὶ 
δυσχερές. εἰ Πομπηίου μὴ ϑέλοντος μηδὲ συμπράτ- 
τοντος᾽ ἐνιαυτὸν οὖν ἀνασχόμενος μόνον οὔτε τῆς 

ἀρχῆς ἀπέτυχε καὶ τὴν φιλίαν διετήρησε. τοῖς δ᾽ 

οὕτω χειραγωγουμένοις ὑφ᾽ ἑτέρων ἐπὶ δόξαν ἅμα 
συμβαίνει χαρίζεσθϑαί τὲ πολλοῖς, κἄν τι συμ- 

βαίνῃ δύσκολον, ἧττον ἀπεχϑάνεσϑαι" διὸ καὶ Φί- 
λιππος ᾿4λεξάνδρῳ παρήνει κτᾶσϑαι φίλους, ἕως 

2 Λεύκολλον] Πομπήιον Κα] νγαβδοβ 8. ἴάρθιη: ἐπα- 
μεινώνδαν δὲ παμμένης 4 ὑπὸ ΜΝ - ὅ διὰ δόξαν] 
ΒΟΥΡΒΙ οαπὰ ΒΟΠαρίονο: δόξαν 0 τῶν πράξεων μη ρΘΥἾα8 
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ἔξεστι, βασιλεύοντος ἑτέρου πρὸς χάριν ὁμιλοῦντα 
καὶ φιλοφρονούμενον. 

12. Αἱρεῖσϑανι δὲ δεῖ τὸν ἀρχόμενον πολιτείας 
ἡγεμόνα μὴ ἁπλῶς τὸν ἔνδοξον χαὶ δυνατόν, ἀλλὰ Ο 

5 καὶ τὸν δι΄ ἀρετὴν τοιοῦτον. ὡς γὰρ οὐ πᾶν δέν- 
δρον ἐθέλει προσίεσϑαι καὶ φέρειν περιπλεχομένην 

τὴν ἄμπελον ἀλλ᾽ ἔνια καταπνίγει καὶ διαφϑείρει 
τὴν αὔξησιν αὐτῆς, οὕτως ἐν ταῖς πόλεσιν οἵ μὴ 

φιλόκαλοι, φιλότιμον δὲ καὶ φίλαρχον μόνον, οὐ 

10 προΐενται τοῖς νέοις πράξεων ἀφορμάς, ἀλλ᾽ ὥσπερ 
τροφὴν ἑαυτῶν τὴν δόξαν ἀφαιρουμένους πιέξουσιν 
ὑπὸ φϑόνου καὶ χαταμαραίνουσιν' ὡς Μάριος ἕν 

“ιβύῃ καὶ πάλιν ἐν Γαλατίᾳ πολλὰ διὰ Σύλλα κα- 
τορϑώσας ἐπαύσατο χρώμενος, ἀχϑεσϑεὶς μὲν αὐτοῦ 
τῇ αὐξήσει, πρόφασιν δὲ τὴν σφραγῖδα ποιησάμενος Ὁ 
ἀπέρριψεν᾽ ὃ γὰρ Σύλλας, ὅτε τῷ Μαρίῳ στρατη- 

γοῦντι συνῆν ταμιεύων ἐν Διβύῃ, πεμφϑεὶς ὑπ᾽ 
αὐτοῦ πρὸς Βῶκχχον ἤγαγεν ᾿Ιογόρϑαν αἰχμάλωτον" 

οἷα δὲ νέος φιλότιμος, ἄρτι δόξης γεγευμένος, οὐκ 

ἤνεγκε μετρίως τὸ εὐτύχημα, γλυψάμενος δ᾽ εἰχόνα 

τῆς πράξεως ἐν σφραγῖδι τὸν ἸΙογόρϑαν αὐτῷ πα- 
ραδιδόμενον ἐφόρει᾽ καὶ τοῦτ᾽ ἐγκαλῶν ὁ άριος 
ἀπέρριψεν αὐτόν. ὁ δὲ πρὸς Κάτουλον καὶ Μέ- 
τελλοὸν ἄνδρας ἀγαϑοὺς καὶ Μαρίῳ διαφόρους με- 

5 ταστὰς ταχὺ τὸν Μάριον ἐξήλασε καὶ κατέλυσε τῷ 

ἐμφυλίῳ πολέμῳ μικροῦ δεήσαντα τὴν Ῥώμην ἀνα- 
τρέψαι. Σύλλας μέντοι καὶ Πομπήιον ἐκ νέου μὲν Ἐ 

ε φι 

τῷ φ 
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14 καὶ ἀχϑεσϑεὶς δι ἀχϑεσϑεὶς μὲν γὰρ 16 ἀπέρ- 
ρυψεν) 46]. Ἡθυ θυ θη 28 ἴα ΒΑΒ1166η515: κάτουλλον 

ῬΙαίατομὶ Μοτϑια. ὙῸ] Υ. 0 
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ἦρεν ὑπεξανιστάμενος αὐτῷ καὶ τὴν κεφαλὴν ἀπο- 
καλυπτόμενος ἐπιόντι, καὶ τοῖς ἄλλοις νέοις πράξεων 

ἡγεμονικῶν μεταδιδοὺς ἀφορμάς, ἐνίους δὲ χαὶ πα- 
ροξύνων ἄκοντας, ἐνέπλησε φιλοτιμίας καὶ ξήλου τὰ 

στρατεύματα᾽ καὶ πάντων ἐκράτησε βουλόμενος εἶναι 

μὴ μόνος ἀλλὰ πρῶτος καὶ μέγιστος ἐν πολλοῖς καὶ 

μεγάλοις. τούτων οὖν ἔχεσθαι δεῖ τῶν ἀνδρῶν καὶ 
τούτοις ἐμφύεσϑαι, μή, καϑάπερ ὁ Αἰσώπου βασι- 

λίσκος ἐπὶ τῶν ὥμων τοῦ ἀετοῦ κομισϑεὶς αἰφνί- 

ΒΕ διον ἐξέπτη καὶ προέφϑασεν, οὕτω τὴν ἐκείνων 
δόξαν ὑφαρπάξοντας αὐτοὺς ἀλλὰ παρ᾽ ἐκείνων ἅμα 

μετ᾽ εὐνοίας καὶ φιλίας λαμβάνοντας, ὡς οὐδ᾽ ἄρξαι 

καλῶς τοὺς μὴ πρότερον ὀρϑῶς δουλεύσαντας, ἣ 
φησιν ὃ Πλάτων, δυναμένους. 

18. “Ἕπεται δὲ τούτοις ἡ περὶ φίλων κρίσις, 
(ἦτε τὴν Θεμιστοκλέους ἑἐπαινοῦσα μήτε τὴν Κλέω- 

νος διάνοιαν. ὁ μὲν γὰρ Κλέων, ὅτε πρῶτον ἔγνω 

τῆς πολιτείας ἅπτεσϑαι, τοὺς φίλους συναγαγὼν εἰς 

ταὐτὸ διελύσατο τὴν φιλίαν πρὸς αὐτούς, ὡς πολλὰ 

τῆς ὀρϑῆς καὶ δικαίας προαιρέσεως μαλάσσουσαν ἐν 

τῇ πολιτείᾳ καὶ παράγουσαν" ἄμεινὸν δ᾽ ἂν ἐποίησε 

807 τὴν φιλοπλουτίαν ἐκβαλὼν τῆς ψυχῆς καὶ τὴν φιλο- 

νεικίαν καὶ φϑόνου καὶ κακοηϑείας καϑήρας αὑτόν" 

οὐ γὰρ ἀφίλων αἵ πόλεις ἀνδρῶν καὶ ἀνεταίρων 
ἀλλὰ χρηστῶν καὶ σωφρόνων δέονται" νυνὶ δὲ τοὺς 
μὲν φίλους ἀπήλασεν, 

10 παρεξέπτη ἄπο ορύϊτηϊ οοἄϊοθ5 οὶ θθηὺ γὰρ ἐξέπτη 
14 Πλάτων] ἀθ Τιορσρ. Ρ. 7102 6 
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“ἑκατὸν δὲ κύκλῳ κεφαλαὶ κολάκων οἰμωξομένων 

[ἐλιχμῶντο". 
} ἀρ ΟΥ ς ἴω " ’ ᾿ " ᾿ “1 περὶ αὐτόν, ὡς οἵ κωμικοὶ λέγουσι" καὶ τραχὺς ὧν 

πρὸς τοὺς ἐπιεικεῖς καὶ βαρὺς αὖϑις ὑπέβαλλε τοῖς 

5 πολλοῖς πρὸς χάριν ἑαυτόν 

ὑγερονταγωγῶν κἀναμισϑαρνεῖν διδούς 

καὶ τὸ φαυλότατον καὶ τὸ νοσοῦν μάλιστα τοῦ δή- 

μου προσεταιριξόμενος ἐπὶ τοὺς ἀρίστους. ὃ δὲ 
Θεμιστοκλῆς πάλιν πρὸς τὸν ἀποφηνάμενον, ὡς 

19 ἄρξει χαλῶς ἴσον ἅπασι παρέχων ἑαυτόν, ᾿μηδέποτ᾽᾽ 
εἶπεν “εἰς τοιοῦτον ἐγὼ καϑίσαιμι ϑροόνον, ἐν ᾧ 

΄ 

Τά ; 3 ΟΠ δ , 2 2 - - Ἁ 

πλέον οὐχ ἕξουσιν οἵ φίλοι παρ᾽ ἐμοῦ τῶν μὴ φί- 

λων᾽, οὐδ᾽ οὗτος ὀρθῶς τῇ φιλίᾳ κατεπαγγελλόμενος 
τὴν πολιτείαν καὶ τὰ κοινὰ καὶ δημόσια ταῖς ἰδίαις 

ιό χάρισι καὶ σπουδαῖς ὑφιέμενος. καίτοι πρός γε Σι- 
μωνέίδην ἀξιοῦντά τι τῶν μὴ δικαίων “οὔτε ποιη- 
τής᾽ ἔφη Ῥ“σπουδαῖός ἐστιν ἄδων παρὰ μέλος οὔτ᾽ 
2 2 Ἁ ᾿Ξ Α ΄ Ἂ 5» ἄρχων ἐπιεικὴς παρὰ τὸν νόμον χαριζόμενος". δὲει- 

»" , ς 3 -"», Ν ’ 2 » 

νὸν γὰρ ὡς ἁληϑῶς καὶ δχέτλιον. εἰ ναύτας μὲν 

0 ἐκλέγεται κυβερνήτης καὶ κυβερνήτην ναύκληρος 

εὖ μὲν ἐνὶ πρύμνῃ οἰήιον, εὖ δὲ κεραίην 
9. 7 ἢ , ἢ ’ {τ} .2 εἰδότας ἐντείνασϑαι ἐπορνυμένου ἀνέμοιο 

καί τις ἀρχιτέχτων ὑπουργοὺς καὶ χειροτέχνας. οὗ 
“ὴ διαφϑεροῦσιν αὐτοῦ τοὔργον ἀλλ᾽ ἄριστα συν- 

Π Ατιδῦ. Ρα6: 100 10. Οοτᾶθβ: οἰμωξομένων (864 6χ 
Ῥαϊαῦ. π1}}}} οποὐύαὐατη) 60 Ιἄρθι: καὶ ἀναμισϑαρνεῖν οἵ. 
Κοοκ. 8 ρ. 400 12 παρ᾽ ἐμοῦ Απίοπί! Μοε]155ῶ: παρ᾽ ἐμοὶ 
21 οὗ Οδ]Π!τη8οῃ. ἔν. 882 Ρ. 787 δᾶ. Βοβπϑιϑυὶ 22 ἐντύ- 
ψασϑαν ΘΟΒΠΘΙἀθυὰβ ρυϑοίθυ πθοθϑϑιθαθΐθη 24 ἔ: τὸ ἔργον 

6 

σ 
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εἑχπονήσουσιν" ὁ δὲ πολιτικός, ἀριστοτέχνας τις ὧν 
κατὰ Πίνδαρον καὶ δημιουργὸς εὐνομίας καὶ δίκης, 

οὐκ εὐθὺς αἱρήσεται φίλους ὁμοιοπαϑεῖς καὶ ὑπηρέ- 

τας καὶ συνενθουσιῶντας αὐτῷ πρὸς τὸ καλόν, ἀλλ᾽ 

ἄλλους πρὸς ἄλλην ἀεὶ χρείαν κάμπτόντας αὐτὸν ὅ 

Ὁ ἀδίκως καὶ βιαίως" οὐδέν τ᾽ ὀφϑήσεται διαφέρων 

͵ 

β 

οἰκοδόμου τινὸς ἢ τέκτονος ἀπειρίᾳ καὶ πλημμελείᾳ 

γωνίαις χρωμένου καὶ χανόσι καὶ στάϑμαις, ὑφ᾽ 
ὧν διαστρέφεσϑαι τοὔργον ἔμελλεν" ὄργανα γὰρ οἵ 

φίλοι ξῶντα καὶ φρονοῦντα τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν τ0 

εἰσι, καὶ οὐ δεῖ συνολισϑάνειν αὐτοῖς παραβαίνου- 

σιν, ἀλλὰ προσέχειν ὅπως μηδ᾽ ἀγνοούντων αὐτῶν 
ἐξαμαρτάνωσι. τοῦτο γὰρ καὶ Σόλωνα κατήσχυνε 

καὶ διέβαλε πρὸς τοὺς πολίτας" ἐπεὶ γὰρ ἕν νῷ 
Ἐ λαβὼν τὰ ὀφλήματα κουφίσαι καὶ τὴν δεισάχϑειαν τι 

(τοῦτο δ᾽ ἦν ὑποκόρισμα χρεῶν ἀποκοπῆς) εἰσενεγ- 
κεῖν ἐχοινώσατο τοῖς φίλοις" οἱ δ᾽ ἔργον ἀδικώτα-. 

τον ἔπραξαν" ἐδανείσαντο γὰρ ὑποφϑάσαντες ἀρ- 

γύριον πολὺ καὶ μετ᾽ ὀλίγον χρόνον εἰς φῶς τοῦ 
νόμου προαχϑέντος οὗ μὲν ἐφάνησαν οἰκίας τε 530 

λαμπρὰς καὶ γῆν συνεωνημένοι πολλὴν ἐξ ὧν ἐδα-᾿ 

ψείσαντο χρημάτων, ὃ δὲ Σόλων αἰτίαν ἔσχε συνα-" 

δικεῖν ἠδικημένος. ᾿4γησίλαος δὲ περὶ τὰς τῶν φίλων 

σπουδὰς αὐτὸς αὑτοῦ γιγνόμενος ἀσϑενέστατος καὶ 
ταπεινότατος ὥσπερ ὁ Εὐριπίδου Πήγασος 8 

“ἔπτηξ᾽ ὑπείκων μᾶλλον εἰ μᾶλλον ϑέλοι. 

2. Πίνδαρον] Βροιρῖ.1 ρΡ.88. 4 ἀλλ᾽ ἄλλους Ἵ : ἄλλον 
ἄλλου ὅ : κάμπτοντος 9 τοὔργον ἕ: τὸ ἔργον 
20 Ναῦοῖς, Ρ. 461 
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καὶ ταῖς ἀτυχίαις προϑυμότερον βοηϑῶν τοῦ δέον- 
τος ἐδόκει συνεξομοιοῦσϑαι ταῖς ἀδικίαις" καὶ γάρ 

τον Φοιβίδαν κρινόμενον ἔσῳσεν ἐπὶ τῷ τὴν Καδμείαν 

καταλαβεῖν ἄνευ προστάγματος, φήσας τὰ τοιαῦτα 

8 δεῦν αὐτοματίξειν: χαὶ Σφοδρίαν ἐπ᾽ ἔργῳ παρα- 
νόμῳ καὶ δεινῷ φεύγοντα δίκην (ἐνέβαλε γὰρ εἰς 
τὴν ᾿Αττικὴν φίλων ὄντων καὶ συμμάχων) ἀφεϑῆναι 

διεπράξατο, δεήσεσιν ἐρωτικαῖς τοῦ παιδὸς μαλα- 
χϑείφ᾽ χαὶ πρός τινα δυνάστην ἐπιστόλιον αὐτοῦ 

10 τοιοῦτον φέρεται "Νικίαν, εἰ μὲν οὐκ ἀδικεῖ, ἄφες" 808 

εἰ δ᾽ ἀδικεῖ, ἐμοὶ ἄφες" πάντως δ᾽ ἄφες". ἀλλὰ 
Φωκίων οὐδὲ τῷ γαμβρῷ Χαρίκλῳ δίκην ἔχοντι 
περὶ τῶν. “Φρπαλείων συνεισῆλθϑεν, ἀλλ᾽ ᾿ἐγώ σε 
φήσας “ἐπὶ πᾶσι τοῖς δικαίοις ἐποιησάμην κηδεστήν" 

ι ὥχετ᾽ ἀπιών. καὶ Τιμολέων ὁ Κορίνϑιος τὸν ἀδελ- 
φὸν ἐπεὶ διδάσκων καὶ δεόμενος οὐκ ἀπέστησε τῆς 

τυραννίδος. συνέπραξε τοῖς ἀνελοῦσι. δεῖ γὰρ 

οὐκ ἄχρι τοῦ βωμοῦ φίλον εἶναι τῷ μὴ συνεπιορ- 

κεῖν. ὥς ποτὲ Περικλῆς εἶπεν, ἀλλ᾽ ἄχρι παντὸς Β 
οο νόμου καὶ δικαίου καὶ συμφέροντος, ὃ παροφϑὲν 

εἴς τινα μεγάλην βλάβην «ἀναφέρει καὶ κοινήν, ὡς 

ἀνέφερε τὸ μὴ δοῦναι δίκην Σφοδρίαν μηδὲ Φοι- 

βίδαν" οὗτοι γὰρ οὐχ ἥκιστα τὴν Σπάρτην ἐνέβαλον 
εἰς τὸν “ευχτρικὸν πόλεμον. ἐπεὶ τοῖς γὲ μετρίοις 

55 ἁμαρτήμασι τῶν φίλων ἐπεμβαίνειν βαρὺν ὁ πολιτι- 
κὸὺὸς οὐκ ἀναγκάξει λόγος. ἀλλὰ καὶ δίδωσιν εἰς 

ἀσφαλὲς ϑεμένους τὰ μέγιστα τῶν κοινῶν ἐκ πε-᾿ 

10 οὗ ». 209 12 υθῦποτιβ: χαρίλλῳ οἵ, νιν. ῬΒοοΟ. 
2] ΠΟ ΘΙ. ὅ51.α 22 ἀνέφερε Ἐὸ: ἀνεφέρετο 
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ριουσίας βοηϑεῖν τοῖς φίλοις καὶ παρίστασϑαι καὶ. 

συνεχπονεῖν ὑπὲρ αὐτῶν. εἰσὶ δὲ καὶ χάριτες ἀνε- 
πίφϑονοι, συλλαβέσθαι πρὸς ἀρχὴν τῷ φίλῳ μᾶλ- 
λον, ἐγχειρίσαι τινὰ διοίκησιν ἔνδοξον ἢ πρεσβείαν 

Ο φιλάνϑρωπον, οἷον ἡγεμόνος τιμὰς ἔχουσαν, ἢ πρὸς 

πόλιν ὑπὲρ φιλίας καὶ ὁμονοίας ἔντευξιν" ἂν δ᾽ ἦ 
τις ἐργώδης ἐπιφανὴς δὲ καὶ μεγάλη πρᾶξις, αὑτὸν 

ἐπὶ ταύτην τάξαντα πρῶτον εἶτα προσελέσϑαν τὸν 
φίλον, ὡς ὃ Διομήδης 

δἰ μὲν δὴ ἕταρόν γε κελεύετέ μ᾽ αὐτὸν ἑλέσϑαι, 
πῶς ἂν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆος ἐγὼ ϑείοιο λαϑοίμην;" 

κἀκεῖνος αὖ πάλιν ἀνταποδίδωσιν οἰκείως τὸν 

ἔπαινον 

ἵπποι δ᾽ οἵδε, γεραιέ, νεήλυδες, οὺς ἐρεείνεις, 

Θρηίκιοι, τὸν δέ σφιν ἄνακτ᾽ ἀγαϑὸς Ζιομήδης 

ἔκτανε, πὰρ δ᾽ ἑτάρους δυοκαίδεκα πάντας ἀρίστους. 

αὕτη γὰρ ἡ πρὸς τοὺς φίλους ὕφεσις οὐχ ἧττον 

Ὁ ἐπικοσμεῖ τῶν ἐπαινουμένων τοὺς ἐπαινοῦντας" ἡ 

δ᾽ αὐθάδεια, φησὶν ὁ Πλάτων, ἐρημίᾳ σύνοικος. ἔτι 

τοίνυν ταῖς καλαῖς καὶ φιλανθρώποις χάρισι δεῖ : 

τοὺ: φίλους συνεισποιεῖν καὶ κελεύειν τοὺς εὖ πα- 

ϑόντας ἐκείνους ἐπαινεῖν καὶ ἀγαπᾶν, ὡς αἰτίους 

ἅμα καὶ συμβούλους γεγενημένους" τὰς δὲ φαύλας 
καὶ ἀτόπους ἀξιώσεις ἀποτρίβεσϑαι μὴ πικρῶς ἀλλὰ 

πράως. διδάσκοντα καὶ παραμυϑούμενον ὡς οὐκ 

Βα ἄξιαι τῆς ἐκείνων ἀρετῆς εἰσι καὶ δόξης. ἄριστα 

10 οτῃ, Καὶ 242 1άθῃι: κελεύετ᾽ ἐμαυτὸν 14 1ᾶ, Καὶ δὅ8 
10. δ᾽ οἵδε Ἰάθπη: δὲ 19 Πλάτων] Ἰυριϑύ. 1 ». 821 Ὁ 

σι 
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δ᾽ ἀνθρώπων ὃ ᾿Επαμεινώνδας, ἀρνησάμενος δεη- 

ϑέντι τῷ Πελοπίδᾳ τὸν κάπηλον ἐκ τῆς εἴρχτῆς 
ἀφεῖναι καὶ μετ᾽ ὀλίγον τῆς ἐρωμένης δεηϑείσης 

ἀφείς. ἱτοιαύτας᾽ ἔφη 'χάριτας, ὦ Πελοπίδα, λαμβά- 
νειν ἑταιριδίοις οὐ στρατηγοῖς πρέπον ἐστίν. ὁ δὲ 
Κάτων βαρέως καὶ αὐϑάδως, ἐπεὶ Κάτλος ὁ τιμη- 

τής. φίλος ὧν ἐν τοῖς μάλιστα καὶ συνήϑης, ἐξῃ- 
τεῖτό τινα τῶν χρινομένων ὑπ᾽ αὐτοῦ ταμιξύοντος 

αἰσχρόν ἐστιν᾽ ἔφη σὲ τὸν ὀφείλοντα τοὺς νέους 
ἡμᾶς σωφρονίζειν ὑπὸ τῶν ἡμετέρων ὑπηρετῶν ἐκ- 
βάλλεσϑαι᾽. τῷ γὰρ ἔργῳ τὴν χάριν ἐξῆν ἀπειπά- 

μενον ἀφελεῖν τοῦ λόγου τὴν τραχύτητα καὶ πικρίαν, 

ὡς μηδὲ τῇ πράξει τὸ λυπηρὸν ἑκουσίως ἀλλ᾽ ἀναγ- 
καίως ἐπιφέροντα διὰ τὸν νόμον καὶ τὸ δίέκαιον. 

εἰσὶ δὲ καὶ πρὸς χρηματισμὸν οὐκ ἀγεννεῖς ἐν πολι- 
τείᾳ τοῖς δεομένοις τῶν φίλων αἵ συλλήψεις" οἷον 

ὁ Θεμιστοκλῆς, μετὰ τὴν μάχην ἰδὼν νεκρὸν στρεπτὰ 

χρυσᾶ καὶ μανιάκην περικείμενον αὐτὸς μὲν παρῆλ- 

ϑεν, ἐπιστραφεὶς δὲ πρὸς τὸν φίλον “ἀνελοῦ ταῦτ᾽ 
εἶπεν “οὐ γὰρ καὶ σὺ Θεμιστοκλῆς γέγονας᾽. δίδωσι 809 

γὰρ καὶ τοῦτο πολλάκις τῷ πολιτικῷ τὰ πράγματα 
πρὸς τοὺς φίλους. οὐ γὰρ δὴ Μενέμαχοι πάντες 

εἰσί, τῷ μὲν οὖν ἐγχείρισον συνηγορίαν ἔμμισϑον 

ὑπὲρ τοῦ δικαίου, τῷ δὲ σύστησον πλούσιον ἐπι- 
86 μελείας καὶ προστασίας δεόμενον" ἄλλῳ δ᾽ εἰς ἐργο- 

λαβίαν τινὰ σύμπραξον ἢ μίσϑωσιν ὠφελείας ἔχου- 

σαν. ᾿Επαμεινώνδας “δὲ καὶ πλουσίῳ τινὶ προσελ- 

σι 

1 ς.. 
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6 ἕ: αὐθαδῶς 23 οὖν ὃ 
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ϑόντα φίλον αἰτεῖν ἐκέλευσε τάλαντον, ὡς αὐτοῦ 
δοῦναι κελεύσαντος" ἐπεὶ δ᾽ ὁ αἰτηϑεὶς ἐλθὼν ἐπυν- 
ϑάνετο τὴν αἰτίαν, “ὅτι χρηστός εἶπεν “οὗτος ὧν 
πένης ἐστί, σὺ δὲ πλουτεῖς πολλὰ τῆς πόλεως νε- 

νοσφισμένος". καὶ τὸν ᾿4γησίλαον ὁ Ξενοφῶν ἀγάλ- 
λεσϑαί φησι πλουτίζοντα τοὺς φίλους, αὐτὸν ὄντα 

κρείττονα χρημάτων. 

14. ᾿Επεὶ δέ πάσαις κορυδαλλίσι᾽ κατὰ Σιμωνί-. 
δὴν ἱ'χρὴ λόφον ἐγγενέσϑαι᾽ καὶ πᾶσα πολιτεία φέρει 
τινὰς ἔχϑρας καὶ διαφοράς, οὐχ ἥκιστα προσήκει 

καὶ περὶ τούτων ἐσκέφϑαι τὸν πολιτικόν. οἵ μὲν 

οὖν πολλοὶ τὸν Θεμιστοκλέα καὶ τὸν ᾿Ζριστείδην 
ἐπαινοῦσιν ἐπὶ τῶν ὅρων τὴν ἔχϑραν ἀποτιϑεμέ- 

νους, ὁσάκις ἐπὶ πρεσβείαν ἢ στρατηγίαν ἐξίοιεν, 

εἶτα πάλιν ἀναλαμβάνοντας. ἐνίοις δὲ καὶ τὸ Κρη- 

τίνου τοῦ Μάγνητος ὑπερφυῶς ἀρέσκει" “Ερμείᾳ 
γὰρ ἀντιπολιτευόμενος ἀνδρὶ μὲν οὐ δυνατῷ φιλο- 
τίμῳ δὲ καὶ λαμπρῷ τὴν ψυχήν, ἐπεὶ κατέσχεν ὃ 

ΜΜιϑροιδατικὸς πόλεμος, τὴν πόλιν δρῶν κινδυνεύου- 

σαν ἐκέλευσε τὸν ᾿Ερμείαν τὴν ἀρχὴν παραλαβόντα 
χρῆσϑαι τοῖς πράγμασιν, αὐτοῦ μεταστάντος" εἰ δὲ 
βούλεται στρατηγεῖν ἐκεῖνον, αὐτὸν ἐκποδὼν ἀπελ- 
ϑεῖν, ὡς μὴ φιλοτιμούμενον πρὸς ἀλλήλους ἀπολέ- 
σειαν τὴν πόλιν. ἤρεσεν ἡ πρόκλησις τῷ ᾿Ερμείᾳ, 

καὶ φήσας ἑαυτοῦ πολεμικώτερον εἶναι τὸν Κρητίναν 

ὑπεξῆλθε μετὰ παίδων καὶ γυναικός. ὁ δὲ Κρητίνας 
ἐκεῖνόν τε προύπεμψε, τῶν ἰδέων χρημάτων ἐπιδοὺς 

ὅ Ἐενοφῶν] ΑροΒ. 6.4 8 Σιμωνίδην) ΒοΥρκ. ὃ Ρ. 418 
17 μὲν ΒΘΏΒΘΙΟΥΤΙΒ 
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ὅσα φεύγουσιν ἦν ἢ πολιορκουμένοις χρησιμώτερα. Ὁ 

καὶ τὴν πόλιν ἄριστα στρατηγήσας παρ᾽ οὐδὲν ἐλ- 
ϑοῦσαν ἀπολέσϑαι περιεποίησεν ἀνελπίστως. εἰ γὰρ 
εὐγενὲς καὶ φρονήματος μεγάλου τὸ ἀναφωνῆσαι 

ἱφιλῶ τέκν᾽. ἀλλὰ πατρίδ᾽ ἐμὴν μᾶλλον φιλῶ, 

πῶς οὐκ ἐχείνοις γε προχειρότερον εἰπεῖν ἑἕχάστῳ 
ἱμισῷ τὸν δεῖνα καὶ βούλομαι ποιῆσαι κακῶς, ἀλλὰ 

πατρίδ᾽ ἐμὴν μᾶλλον φιλῶ; τὸ γὰρ μὴ ϑέλειν δια- 

λυϑῆναι πρὸς ἐχϑρόν, ὧν ἕνεκα δεῖ καὶ φίλον προ- 
ἔσϑαι. δεινῶς ἄγριον καὶ ϑηριῶδες. οὐ μὴν ἀλλὰ 
βέλτιον οἵ περὶ Φωκίωνα καὶ Κάτωνα, μηδ᾽ ὅλως 

ἔχϑραν τινὰ πρὸς πολιτικὰς τιϑέμενοι διαφοράς, 

ἀλλὰ δεινοὶ καὶ ἀπαραίτητοι μόνον ἐν τοῖς δημοσίοις Εὶ 

ἀγῶσιν ὄντες μὴ προέσϑαι τὸ συμφέρον. ἐν δὲ τοῖς 
ἰδίοις ἀμηνίτως καὶ φιλανθρώπως χρώμενοι τοῖς 

ἐχεῖ διαφερομένοις. δεῖ γὰρ ἐχϑρὸν μηδένα πολίτην 
νομίξειν, ἂν μή τις, οἷος ᾿Ζριστίων ἢ Νάβις ἢ Κα- 

τιλίνας, νόσημα καὶ ἀπόστημα πόλεως ἐγγένηται" 

τοὺς δ᾽ ἄλλως ἀπάδοντας ὥσπερ ἁρμονικὸν ἐπιτεί- 
νοντα καὶ χαλῶντα πράως εἰς τὸ ἐμμελὲς ἄγειν, μὴ 

τοῖς ἁμαρτάνουσι σὺν ὀργῇ καὶ πρὸς ὕβριν ἐπι- 

φυόμενον, ἀλλ᾽ ὡς Ὅμηρος ἠϑικώτερον᾽" 

ὦ πέπον, ἢ τ᾿’ ἐφάμην δὲ περὶ φρένας ἔμμεναι Ἐ 
᾿ [ἄλλων᾽ 

ο5 καί 

᾿οἶσϑα καὶ ἄλλον μῦϑον ἀμείνονα τοῦδε νοῆσαι 

2. στρατηγήσας] τηρήσας ῬΑ] ϊΠ8 5111] 686486, 568 τγὰ]- 
σούα ταθῶ αὐτάθιη βοηθθηἰίω ργδθβίαῦ ὅ Ναῦοῖς. Ρ. 918 
ἢ ΟΣ οῖθε 19 τινὶ ἃ 29 Ἡρὴ. ΡΠ 26 16. 8358 
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ἄν τέ τι χρηστὸν εἴπωσιν ἢ πράξωσι, μὴ τιμαῖς 
ἀχϑόμενον αὐτῶν μηδὲ λόγων εὐφήμων ἐπὶ καλοῖς 

ἔργοις φειδόμενον᾽ οὕτω γὰρ ὅ τε ψόγος ὕπου δεῖ 

πίστιν ἕξει, καὶ πρὸς τὴν κακίαν διαβαλοῦμεν αὐτοὺς 
27 ᾿Ὶ ᾿ᾺΣ Ἁ - Ὰ 3 ’,’ 

αὔξοντες τὴν ἀρετὴν καὶ ταῦτα παραβάλλοντες ἐκεί- 

810 νοις ὡς ἄξια καὶ πρέποντα μᾶλλον. ἐγὼ δὲ καὶ 

μαρτυρεῖν ἀξιῶ τὰ δίκαια καὶ τοῖς διαφόροις τὸν 

πολιτικὸν ἄνδρα καὶ βοηϑεῖν κρινομένοις πρὸς τοὺς 

συκοφάντας καὶ ταῖς διαβολαῖς ἀπιστεῖν, ἂν ὦσιν 
ἀλλότριαι τῆς προαιρέσεως αὐτῶν" ὥσπερ ὃ Νέρων 
ἐκεῖνος ὀλίγον ἔμπροσϑεν ἢ κτεῖναι τὸν Θραδέαν 

μάλιστα μισῶν καὶ φοβούμενος. ὅμως ἐγκχαλοῦντός 

τινος ὡς κακῶς κεχριμένου καὶ ἀδίκως. “ἐβουλόμην 
ἄν᾽ ἔφη ᾿Θρασέαν οὕτως ἐμὲ φιλεῖν, ὡς δικαστὴς 
ἄριστός ἐστιν. οὐ χεῖρον δὲ καὶ πρὸς ἐπίπληξιν 
ἑτέρων φύσει πονηρῶν μᾶλλον ἁμαρτανόντων ἐχϑροῦ 

μνησϑέντα κομψοτέρου τὸ ἦϑος εἰπεῖν “ἀλλ᾽ ἐκεῖνος 
οὐκ ἂν τοῦτ εἶπεν οὐδ᾽ ἐποίησεν. ὑπομνηστέον δὲ 
καὶ πατέρων ἀγαϑῶν ἐνίους, ὅταν ἐξαμαρτάνωσιν᾽" 

οἷον Ὅμηρος 

“ἦ ὀλίγον οἵ παῖδα ἐοικότα γείνατο Τυδεύς "᾽ 

καὶ πρὸς Σκιπίωνα τὸν ᾿Δἀφρικανὸν άππιος ἐν ἀρχαι- 
ρεσίαις διαγωνιζόμενος “ἡλίκον ἄν᾽ εἶπεν “ὦ Παῦλε, 
στενάξειας ὑπὸ γῆς, αἰσϑόμενος ὅτι ὅσου τὸν υἱὸν 

ἐπὶ τιμητικὴν ἀρχὴν καταβαίνοντα Φιλόνικος ὃ τε- 

λώνης δορυφορεῖ᾽. τὰ γὰρ τοιαῦτα νουϑετεῖ τοὺς 

2 καλοῖς ἔργοις Τ᾿: καλοῖς 18 κεκρικότος Ἐν, Ἠ181] 
Ορυβ 16 πονηρᾷ ΒΒ 20 οἷον "' 21 Ηοχῃ. Εἰ 800 24 ΗΕ: 
φιλόνεικος 
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20 

2ὅ 



ΡΒΑΒΟΒΡΤΑ ΟΠΒΕΝΌΔΕ ἈΕΙΡΌΒΙΊΙΟΑΆΕ. 91 

ἁμαρτάνοντας ἅμα καὶ κοσμεῖ τοὺς νουϑετοῦντας. 

πολιτικῶς δὲ καὶ ὁ Νέστωρ ὁ τοῦ Σοφοκλέους ἀπο- 
κρίνεται λοιδορούμενος ὑπὸ τοῦ Αἴαντος 

“οὐ μέμφομαί σε δρῶν γὰρ εὖ κακῶς λέγεις". 

5 καὶ Κάτων διενεχϑεὶς πρὸς τὸν Πομπήιον ἐν οἷς 

ἐβιάξετο τὴν πόλιν μετὰ Καίσαρος, ἐπεὶ κατέστησαν 

εἰς πόλεμον, ἐκέλευσε Πομπηίῳ παραδοῦναι τὴν 
ἡγεμονίαν, ἐπειπὼν ὅτι τῶν αὐτῶν ἔστι καὶ ποιεῖν 

τὰ μεγάλα κακὰ καὶ παύειν. ὁ γὰρ μεμιγμένος 

10 ἐπαίνῳ ψόγος οὐκ ἔχων ὕβριν ἀλλὰ παρρησίαν, 

οὐδὲ ϑυμὸν ἀλλὰ δηγμὸν ἐμποιῶν καὶ μετάνοιαν, 
εὐμενὴς φαίνεται καὶ ϑεραπευτικός" αἱ δὲ λοιδορίαι 

τοῖς πολιτικοῖς ἥκιστα πρέπουσιν. ὅρα δὲ τὰ πρὸς 

“ἰσχίνην ὑπὸ 4Δημοσϑένους εἰρημένα καὶ τὰ πρὸς 
ιὸ τοῦτον ὑπ᾽ Αἰσχίνου, καὶ πάλιν ἃ πρὸς Ζημάδην 

γέγραφεν Ὑπερείδης, εἰ Σόλων ἂν εἶπεν ἢ Περικλῆς 
ἢ Ζ“υχοῦργος ὃ Δακεδαιμόνιος ἢ Πιττακὸς ὁ “έσβιος. 

καίτοι γε καὶ Ζημοσϑένης ἐν τῷ δικανικῷ τὸ λοί- 

δορον ἔχει μόνον, οἵ δὲ Φιλιππικοὶ καϑαρεύουσι 
90 χαὺ σκώμματος καὶ βωμολοχίας ἁπάσης" τὰ γὰρ 

τοιαῦτα τῶν ἀκουόντων μᾶλλον αἰσχύνει τοὺς λέ- 

γοντας, ἔτι δὲ καὶ σύγχυσιν ἀπεργάξεται τῶν πρα- 

γμάτων καὶ διαταράττει τὰ βουλευτήρια καὶ τὰς 

ἐκκλησίας. ὅϑεν ἄρισϑ᾽ ὃ Φωκίων ὑπεκστὰς τῷ 

5 λοιδοροῦντι καὶ παυσάμενος τοῦ λέγειν, ἐπεὶ μόλις 
ἐσιώπησεν ὃ ἄνθρωπος, αὖϑις παρελθὼν “οὐχοῦν᾽ 

ἔφη ἱπερὶ μὲν τῶν ἱππέων καὶ τῶν ὁπλιτῶν ἀκη- 

4 Νϑθοῖκ. Ρ. 812 2Σ2 ἔτι δὲ : ἔτι (ὅτι Οογδ68) 

σ 
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κόατε, λείπεται δέ μοι περὶ τῶν ψιλῶν καὶ πελτα- 
στῶν διελθεῖν. ἀλλ᾽ ἐπεὶ πολλοῖς γε δυσκάϑεκτόν 
ἐστι τὸ πρᾶγμα καὶ πολλάκις οὐκ ἀχρήστως οἵ λοι- 

δοροῦντες ἐπιστομίξζονται ταῖς ἀπαντήσεσιν, ἔστω 

βραχεῖα τῇ λέξει καὶ μὴ ϑυμὸν ἐμφαίνουσα μηδ᾽ 
ἀκραχολίαν, ἀλλὰ πραότητα μετὰ παιδιᾶς καὶ χά- 

οιτος ἁμωσγέπὼς δάκνουσαν᾽ αἵ δ᾽ ἀντεπιστρέφουσαι 

μάλιστα τοιαῦται. χαϑάπερ γὰρ τῶν βελῶν ὅσα 

πρὸς τὸν βαλόντα φέρεται πάλιν ῥώμῃ τινὶ δοκεῖ 

καὶ στερεότητι τοῦ πληγέντος ἀνακρουόμενα τοῦτο 

πάσχειν" οὕτω τὸ λεχϑὲν ὑπὸ δώμης καὶ συνέσεως 
τοῦ λοιδορηϑέντος ἐπὶ τοὺς λοιδορήσαντας ἀναστρέ- 

φειν ἔοικεν" ὡς τὸ ᾿Επαμεινώνδου πρὸς Καλλίστρα- 

τον, ὀνειδίζοντα Θηβαίοις καὶ ᾿Φργείοις τὴν Οἰδί- 

ποδος πατροχτονίαν καὶ τὴν Ὀρέστου μητροκτονίαν, 

ὅτι τοὺς ταῦτα ποιήσαντας ἡμῶν ἐκβαλόντων ὑμεῖς 

ἐδέξασϑε᾽" καὶ τὸ ᾿ἀνταλκίδου τοῦ Σπαρτιάτου πρὸς 
τὸν ᾿4ϑηναῖον τὸν φήσαντα 'πολλάκις ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ 

Κηφισοῦ ἐδιώξαμεν,᾽ “ἀλλ᾽ ἡμεῖς γ᾽ ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ 

811 Εὐρώτα οὐδέποτε. χαριέντως δὲ καὶ ὁ Φωκίων, 
τοῦ ΖΙημάδου κεχραγότος ᾿“᾿ϑηναῖοί σε ἀποκτενοῦ- 

σιν “ἄν γε μανῶσιν᾽ ἔφη σὲ δέ, ἂν σωφρονῶσι.᾽ἢ 

καὶ Κράσσος ὁ ῥήτωρ. Ζ]ομιτίου πρὸς αὐτὸν εἰπόν- ᾿ 
τος οὐ σὺ μυραίνης ἐν κολυμβήϑρᾳ δοι τρεφομένης 

εἶτ ἀποθανούσης ἔκλαυσας;᾽ ἀντηρώτησεν “οὐ σὺ 
τρεῖς γυναῖχας ἔϑαψας καὶ οὐκ. ἐδάκρυσας;᾽ ταῦτα 

μὲν οὖν ἔχει τινὰ χρείαν καὶ πρὸς τὸν ἄλλον βίον. 

 δάκνουσα τΤηρθὶ 20 κού Ὁ 
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156. Πολιτείας δ᾽ οἵ μὲν εἰς ἅπαν ἐνδύονται 
μέρος, ὥσπερ ὃ Κάτων, οὐδεμιᾶς ἀξιοῦντες εἰς δύ- 
ναμιν ἀπολείπεσϑαι φροντίδος οὐδ᾽ ἐπιμελείας τὸν 

ἀγαϑὸν πολίτην" καὶ τὸν ᾿Επαμεινώνδαν ἐπαινοῦσιν, 
ὅτι φϑόνῳ καὶ πρὸς ὕβριν ἀποδειχϑεὶς τελέαρχος 
ὑπὸ τῶν Θηβαίων οὐκ ἠμέλησεν, ἀλλ᾽ εἰπὼν ὡς οὐ 

μόνον ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσιν ἀλλὰ καὶ ἀρχὴν ἀνήρ, 
εἰς μέγα καὶ σεμνὸν ἀξίωμα προήγαγε τὴν τελεαρ- 
χίαν, οὐδὲν οὖσαν πρότερον ἀλλ᾽ ἢ περὶ τοὺς στε- 
νωποὺς ἐκβολῆς κοπρίων καὶ ῥευμάτων ἀποτροπῆς 
ἐπιμέλειάν τινα. κἀγὼ δ᾽ ἀμέλει παρέχω γέλωτα 

τοῖς παρεπιδημοῦσιν, ὁρώμενος ἐν δημοσίῳ περὶ τὰ 

τοιαῦτα πολλάκις᾽ ἀλλὰ βοηϑεῖ μοι τὸ τοῦ ᾿άντι- 
σϑένους μνημονευόμενον" ϑαυμάσαντος γάρ τινος, 

εἰ δι’ ἀγορᾶς αὐτὸς φέρει τάριχος, “ἐμαυτῷ γ᾽ εἶπεν" 
ἐγὼ δ᾽ ἀνάπαλιν πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας, εἰ κεράμῳ 
παρέστηκα διαμετρουμένῳ καὶ φυράμασι καὶ λίϑοις 

παρακομιζομένοις, οὐκ ἐμαυτῷ γέ φημι ταῦτ᾽ οἶκο- 

νομεῖν ἀλλὰ τῇ πατρίδι. καὶ γὰρ εἰς ἄλλα πολλὰ 
μικρὸς ἄν τις εἴη καὶ γλίσχρος αὑτῷ διοικῶν καὶ 
δι’ αὑτὸν πραγματευόμενος" εἰ δὲ δημοσίᾳ καὶ διὰ 
τὴν πόλιν, οὐκ ἀγεννής, ἀλλὰ μεῖζον τὸ μέχρι μιε- 

κρῶν ἐπιμελὲς καὶ πρόϑυμον. ἕτεροι δὲ σεμνότερον 
οἴονται καὶ μεγαλοπρεπέστερον. εἶναι τὸ τοῦ Περι- 

κλέους᾽ ὧν καὶ Κριτόλαός ἐστιν ὃ Περιπατητικὸς 

ἀξιῶν, ὥσπερ ἡ Σαλαμινία ναῦς ᾿άἀϑήνησι καὶ ἡ 

Β΄ 

0 

Πάραλος οὐκ ἐπὶ πᾶν ἔργον ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰς ἀναγκαίας Ὁ 

ὅ. 8 τέλμαρχος οὖ τελμαρχίαν ὙΥ ἸποἸκο]δημ8.. 18 οἶκο- 
ψομεῖν Χ: οἰκοδομῶν 2606 ναῦς 4ϑήνησι] 46]. ΑΌΥΘΒΟΒΙαΒ 
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καὶ μεγάλας κατεσπῶντο πράξεις, οὕτως ἑαυτῷ πρὸς 

τὰ κυριώτατα καὶ μέγιστα χρῆσϑαι, ὡς ὁ τοῦ κόσμου 

βασιλεύς, 
τῶν ἄγαν γὰρ ἅπτεται 

ϑεός, τὰ μικρὰ δ᾽ εἰς τύχην ἀνεὶς ἐᾷ᾽ 

κατὰ τὸν Εὐριπίδην. οὐδὲ γὰρ τοῦ Θεαγένους τὸ 
φιλότιμον ἄγαν καὶ φιλόνικον ἐπαινοῦμεν, ὃς οὐ 
μόνον τὴν περίοδον νενικηκὼς ἀλλὰ καὶ πολλοὺς 

ἀγῶνας, οὐ παγχρατίῳ μόνον ἀλλὰ καὶ πυγμῇ καὶ 

δολίχῳ, τέλος ἡρῷα δειπνῶν ἐπιταφίου τινός, ὥσπερ 

εἰώϑει, προτεϑείσης ἅπασι τῆς μερίδος, ἀναπηδήσας 

διεπαγχρατίασεν, ὡς οὐδένα νικᾶν δέον αὐτοῦ πα- 

οόντος᾽ ὅϑεν ἤϑροισε χιλίους καὶ διακοσίους στεφά- 

νους, ὧν συρφετὸν ἄν τις ἡγήσαιτο τοὺς πλείστους. 

οὐδὲν οὖν τούτου διαφέρουσιν οἵ πρὸς πᾶσαν ἀπο- 
δυόμενοι πολιτικὴν πρᾶξιν, ἀλλὰ μεμπτούς τε ταχὺ 

ποιοῦσιν ἑαυτοὺς τοῖς πολλοῖς, ἐπαχϑεῖς τὸ γίγνον- 

ται καὶ κατορϑοῦντες ἐπίφϑονοι, κἂν σφαλῶσιν, 

ἐπίχαρτοι, καὶ τὸ ϑαυμαξόμενον αὐτῶν ἐν ἀρχῇ τῆς 
ἐπιμελείας εἰς χλευασμὸν ὑπονοστεῖ. καὶ γέλωτα. 

τοιοῦτον τό 

“Μητίοχος μὲν γὰρ στρατηγεῖ, [Μητίοχος δὲ τὰς ὁδούς, 
Μητίοχος δ᾽ ἄρτους ἐπωπᾷ, Μητίοχος δὲ τἄλφιτα, 
Μητίοχος δὲ πάντ᾽ ἀκεῖται, Μητίοχος δ᾽ οἰμώξεται. 

4 Νδυοκ, Ῥ. ἀὐόκιςῇ ἀφεὶς ν. 4064 7 ἢ: φιλόνεικον 
10 ἢ: δολιχᾷὀ 521 τὸ θυαΘΌμθσΒ 22 οἵ. Κοοῖ. 8 Ῥ. θ29 
10. Μήτιχος ΠΟ οὐ ἴτω ΕἸτηΒ]ΘΥ [ΌὉ. γὰρ Ρούβοῃ 28 ἐπωπᾷ 
Πιπαογῆυθ: ἐπώπτα (Ρα]α0.) αὖ ἐποπτᾶ ἰΌ. τὰ ἄλφιτα τιοῖ 
ῷ4. πάντ᾽ ἀγχεῖται Ἔ: πάντα κεῖται ἴῃ ραμάθμα οομϊθούασατα 
οὐΐϊωια ΑΌΥΘϑοΙαΒ ἱποιαϊῦ 
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τῶν Περικλέους οὗτος εἷς ἦν ἑταίρων, τῇ δι᾽ ἐκεῖ- 
γον, ὡς ἔοικε, δυνάμει χρώμενος ἐπιφϑόνως καὶ 
κατακόρως. δεῖ δέ, ὥς φασιν, ἐρῶντι τῷ δήμῳ τὸν 

πολιτικὸν προσφέρεσϑαι καὶ μὴ παρόντος ἑαυτοῦ 
πόϑον ἐναπολείπειν᾽ ὃ καὶ Σκιπίων ὃ ᾿ἀφρικανὸς 
ἐποίει πολὺν χρόνον ἐν ἀγρῷ διαιτώμενος, ἅμα καὶ 815 

τοῦ φϑόνου τὸ βάρος ἀφαιρῶν καὶ διδοὺς ἀναπνοὴν 

τοῖς πιέξεσϑαι δοκοῦσιν ὑπὸ τῆς ἐκείνου δόξης. 

Τιμησίας δ᾽ ὃ Κλαξομένιος τὰ μὲν ἄλλα ἦν περὶ 
τὴν πόλιν ἀνὴρ ἀγαϑός, τῷ δὲ πάντα πράσσειν δι᾽ 
ἑαυτοῦ φϑονούμενος ἠγνόει καὶ μισούμενος. ἕως 

ἀὐτῷ συνέβη τι τοιοῦτον" ἔτυχον ἐν ὁδῷ παῖδες ἐκ 
λάκκου τινὸς ἀστράγαλον ἐκκόπτοντες, ἐκείνου πα- 

οιόντοφ᾽ ὧν οἵ μὲν ἔφασκον μένειν, ὁ δὲ πατάξας 
᾿οὕτως᾽ εἶπεν ᾿ἐκκόψαιμι Τιμησίου τὸν ἐγκέφαλον, 
ὡς οὗτος ἐχκέκοπται᾽. τοῦϑ᾽ ὁ Τιμησίας ἀκούσας 

καὶ συνεὶς τὸν διήκοντα διὰ πάντων αὑτοῦ φϑόνον,. 

ἀναστρέψας ἔφρασε τὸ πρᾶγμα τῇ γυναικί, καὶ κε- 
λεύσας ἕπεσϑαι συνεσκευασμένην εὐθὺς ἀπὸ τῶν 

ϑυρῶν ᾧχετ᾽ ἀπιὼν ἐκ τῆς πόλεως. ἔοικε δὲ καὶ 

Θεμιστοκλῆς, τοιούτου τινὸς ἀπαντῶντος αὐτῷ παρὰ 

τῶν ᾿Αϑηναίων, εἰπεῖν “τί, ὦ μακάριοι, κοπιᾶτε 
πολλάκις εὖ πάσχοντες; τῶν δὲ τοιούτων τὰ μὲν 
ὀρθῶς τὰ δ᾽ οὐκ εὖ λέλεκται. τῇ μὲν γὰρ εὐνοίᾳ 
καὶ κηδεμονίᾳ δεῖ μηδενὸς ἀφεστάναι τῶν κοινῶν, 
ἀλλὰ πᾶσι προσέχειν χαὶ γιγνώσκειν ἕκαστα, μηδ᾽ 

8 δεῖ δέ, φασίν, ὡς ἐρῶντι Μαεαάνῖρίιβ 11 αὑτοῦ : 
9 -" 

αὐτου 
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ὥσπερ ἐν πλοίῳ σχξῦος ἱερὸν ἀποκεῖσθαι τὰς ἐσχά- 
Οτας περιμένοντα χρείας τῆς πόλεως καὶ τύχας" ἀλλ᾽ 
ὡς οἵ κυβερνῆται τὰ μὲν ταῖς χερσὶ δι᾿ αὑτῶν 
πράττουσι, τὰ δ᾽ ὀργάνοις ἑτέροις δι᾿ ἑτέρων ἄπωϑεν 
καϑήμενοι περιάγουσι καὶ στρέφουσι, χρῶνται δὲ 5 
καὶ ναύταις καὶ πρῳρεῦσι καὶ κελευσταῖς, καὶ τού- 
τῶν ἐνίους ἀνακαλούμενοι πολλάκις εἰς πρύμναν 

ἐγχειρίζουσι τὸ πηδάλιον" οὕτω τῷ πολιτικῷ προῦσ- 
ήχει παραχωρεῖν μὲν ἑτέροις ἄρχειν καὶ προδκα- 
λεῖσϑαι πρὸς τὸ βῆμα μετ᾽ εὐμενείας καὶ φιλαν- τὸ 
ϑρωπίας, κινεῖν δὲ μὴ πάντα τὰ τῆς πόλεως τοῖς 

αὑτοῦ λόγοις καὶ ψηφίσμασιν ἢ πράξεσιν, ἀλλ᾽ 
ἔχοντα πιστοὺς καὶ ἀγαϑοὺς ἄνδρας ἕκαστον ἑχάστῃ 
χρείᾳ κατὰ τὸ οἰκεῖον προσαρμόττειν" ὡς Περικλῆς 

Ὁ Μενίππῳ μὲν ἐχρῆτο πρὸς τὰς στρατηγίας, δι᾽ τὸ 

᾿Εφιάλτου δὲ τὴν ἐξ ᾿“ρείου πάγου βουλὴν ἐταπεί- 

νῶσε., διὰ δὲ Χαρίνου τὸ κατὰ Μεγαρέων ἐκύρωσε 
ψήφισμα, “άμπωνα δὲ Θουρίων οἰκιστὴν ἐξέπεμψεν. 

οὐ γὰρ μόνον, τῆς δυνάμεως εἰς πολλοὺς διανέμε- 
σϑαι δοκούσης, ἧττον ἐνοχλεῖ τῶν φϑόνων τὸ μέγε- 30 

ὃος. ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν χρειῶν ἐπιτελεῖται μᾶλλον. 
ὡς γὰρ ὁ τῆς χειρὸς εἰς τοὺς δακτύλους μερισμὸς 

οὐκ ἀσϑενῆῇ πεποίηκεν ἀλλὰ τεχνικὴν καὶ ὀργανικὴν 

αὐτῆς τὴν χρῆσιν, οὕτως ὁ πραγμάτων ἑτέροις ἐν 

Ἑ πολιτείᾳ μεταδιδοὺς ἐνεργοτέραν ποιεῖ τῇ ἐοινωνίᾳ 35 

τὴν πρᾶξιν" ὁ δ᾽ ἀπληστίᾳ δόξης ἢ δυνάμεως πᾶσαν 
αὑτῷ τὴν πόλιν ἀνατιϑεὶς καὶ πρὸς ὃ μὴ πέφυκε μηδ᾽ 

ἤσκηται προσάγων αὑτόν, ὡς Κλέων πρὸς τὸ στρα- 
τηγεῖν Φιλοποίμην δὲ πρὸς τὸ ναυαρχεῖν ᾿ἀννίβας 
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δὲ πρὸς τὸ δημηγορεῖν. οὐκ ἔχει παραίτησιν ἁμαρτά- 

νῶν ἀλλὰ προσαχούει τὸ τοῦ Εὐριπίδου 

ἱσέχτων γὰρ ὧν ἔπρασδσες οὐ ξυλουργικά.᾽ 

λέγειν ἀπίϑανος ὧν ἐπρέσβευες ἢ ῥάϑυμος ὧν 
5 ὠκονόμεις. ψήφων ἄπειρος ἐταμίευες ἢ γέρων καὶ 

ἀσϑενὴς ἐστρατήγεις. Περικλῆς δὲ καὶ πρὸς ΚΙ Ἐ 
μῶνα διενείματο τὴν δύναμιν, αὐτὸς μὲν ἄρχειν 

ἐν ἄστει. τὸν δὲ πληρώσαντα τὰς ναῦς τοῖς βαρβά- 

θοις πολεμεῖν. ἦν γὰρ ὁ μὲν πρὸς πολιτείαν ὃ δὲ 

10 πρὸς πόλεμον εὐφυέστερος. ἐπαινοῦσι δὲ καὶ τὸν 
᾿ἀναφλύστιον Εὔβουλον. ὅτι πίστιν ἔχων ἐν τοῖς 

μάλιστα καὶ δύναμιν οὐδὲν τῶν Ελληνικῶν ἔπραξεν 

οὐδ᾽ ἐπὶ στρατηγίαν ἦλθεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ χρήματα 
τάξας ἑαυτὸν ηὔξησε τὰς κοινὰς προσόδους καὶ με- 

ιό γάλα τὴν πόλιν ἀπὸ τούτων ὠφέλησεν. ᾿Ιφικράτης 
δὲ χαὶ μελέτας λόγων ποιούμενος ἐν οἴκῳ πολλῶν 

παρόντων, ἐχλευάξετο᾽ χαὶ γὰρ εἰ λογεὺς ἀγα-818 
ϑὺὸς ἀλλὰ μὴ φαῦλος ἦν, ἔδει τὴν ἐν τοῖς ὅπλοις 

δόξαν ἀγαπῶντα τῆς σχολῆς ἐξίστασϑαι τοῖς σο- 

0 φισταῖςο. 

16. ᾿Επεὶ δὲ παντὶ δήμῳ τὸ κακόηϑες καὶ φιλαί- 
τιον ἔνεστι πρὸς τοὺς πολιτευομένους καὶ πολλὰ 

τῶν χρησίμων, ἂν μὴ στάσιν ἔχῃ μηδ᾽ ἀντιλογίαν, 
ὑπονοοῦσι πράττεσϑαι συνωμοτικῶς, καὶ τοῦτο δια- 

55 βάλλει μάλιστα τὰς ἑταιρείας καὶ φιλίας" ἀληϑινὴν 

μὲν ἔχϑοαν ἢ διαφορὰν οὐδεμίαν ἑαυτοῖς ὑπολει- 
πτέον, ὡς ὁ τῶν Χίων δημαγωγὸς Ὀνομάδημος οὐκ 

8 Νᾷυοκ. Ρ. 618 ἰΌ. Ιἄθπι: ἔπραττες (ἔπραξεν Ρα]δί.) 
ῬΙυαΐετομὶ Μοτγαῖα. ΓῸ]. Υ.. Ἶ 
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εἶα τῇ στάσει κρατήσας πάντας ἐχβάλλειν τοὺς 

ὑπεναντίους ὅπως ἔφη “μὴ πρὸς τοὺς φίλους ἀρ- 

ξώμεϑα διαφέρεσϑαι, τῶν ἐχϑρῶν παντάπασιν 

ἀπαλλαγέντες". τοῦτο μὲν γὰρ εὔηϑες" ἀλλ᾽ ὅταν 
Ὁ 2, δ Νὴ ΄ -" εἶ 
ὑπόπτως ἔχωσιν οἱ πολλοὶ πρός τι πρᾶγμα καὶ 

μέγα καὶ σωτήριον, οὐ δεῖ πάντας ὥσπερ ἀπὸ συν- 
τάξεως ἥκοντας τὴν αὐτὴν λέγειν γνώμην, ἀλλὰ 
καὶ δύο καὶ τρεῖς διαστάντας ἀντιλέγειν ἠρέμα τῶν 

φίλων, εἶϑ᾽ ὥσπερ ἐξελεγχομένους μετατίϑεσϑαι" 
συνεφέλκονται γὰρ οὕτω τὸν δῆμον, ὑπὸ τοῦ συμ- 

φέροντος ἄγεσϑαι δόξαντες. ἐν μέντοι τοῖς ἐλάττοσι 
οἵ Ὗ , Χ 7Ζ 2 ΓΕ 2 » καὶ πρὸς μέγα μηδὲν διήκουσιν οὐ χεῖρόν ἔστι καὶ 

ἀληϑῶς ἐᾶν διαφέρεσθαι τοὺς φίλους, ἕκαστον ἰδίῳ 
λογισμῷ χρώμενον, ὕπως περὶ τὰ κυριώτατα καὶ 

᾿ς , » Χ ’ 3 3 μέγιστα φαίνωνται πρὸς τὸ βέλτιστον οὐκ ἐκ παρα- 
σκευῆς ὁμοφρονοῦντες. 

11. Φύσει μὲν οὖν ἄρχων ἀεὶ πόλεως ὃ πολι- 
τικός ὥσπερ ἡγεμὼν ἔν μελίτταις. καὶ τοῦτο χρὴ 

διανοούμενον ἔχειν τὰ δημόσια διὰ χειρός" ἃς δ᾽ 

ὀνομάξουσιν ἐξουσίας καὶ χειροτονοῦσιν ἀρχὰς μήτ᾽ : 

ἄγαν διώκειν καὶ πολλάκις, οὐ γὰρ σεμνὸν οὐδὲ 
δημοτικὸν ἡ φιλαρχία᾽ μήτ᾽ ἀπωϑεῖσϑαι, τοῦ δήμου 

. ΄ ΄ Ἁ - ᾿ 9 Χ δι 
κατὰ νόμον διδόντος καὶ καλοῦντος᾽ ἀλλὰ κἂν τα- 

πεινότεραι τῆς δόξης ὦσι, δέχεσθαι καὶ συμφιλοτι- 

μεῖσϑαι" δίκαιον γὰρ ὑπὸ τῶν μειζόνων κοσμουμέ- 

νους ἀρχῶν ἀντικοσμεῖν τὰς ἐλάττονας, καὶ τῶν 
μὲν βαρυτέρων οἷον στρατηγίας ᾿4ϑήνησι καὶ πρυ- 

τανείας ἐν Ῥόδῳ καὶ βοιωταρχίας παρ᾽ ἡμῖν, ὑφί-- 

εσϑαί τι καὶ παρενδιδόναι μετριάξοντα ταῖς δὲ 
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μικροτέραις ἀξίωμα προστιϑέναι καὶ ὄγκον, ὅπως 

μήτε περὶ ταύτας εὐκαταφρόνητον μήτ᾽ ἐπίφϑονοι 
περὶ ἐκείνας ὦμεν. εἰσιόντα δ᾽ εἰς ἅπασαν ἀρ- 
χὴν οὐ μόνον ἔχείνους δεῖ προχειρίξεσϑαι τοὺς 

λογισμούς. οὗς ὁ Περικλῆς αὑτὸν ὑπεμίμνησκεν 

ἀναλαμβάνων τὴν χλαμύδα “πρόσεχε, Περίκλεις" Ὁ 

ἐλευϑέρων ἄρχεις, Ἑλλήνων ἄρχεις, πολιτῶν ᾽4ϑη- 

ναίων ἀλλὰ κἀκεῖνο λέγειν πρὸς ἕαυτόν “ἀρχό- 

μενος ἄρχεις, ὑποτεταγμένης πόλεως ἀνϑυπάτοις, 

ἐπιτρόποις Καίσαρος. “οὐ ταῦτα λόγχη πεδιάς᾽, 

οὐδ᾽ αἱ παλαιαὶ Σάρδεις οὐδ᾽ ἡ Ζ“υδῶν ἐκείνη δύ- 
ναμις" εὐσταλεστέραν δεῖ τὴν χλαμύδα ποιεῖν, καὶ 

βλέπειν ἀπὸ τοῦ στρατηγίου πρὸς τὸ βῆμα, καὶ τῷ 
στεφάνῳ μὴ πολὺ φρονεῖν μηδὲ πιστεύειν, ὁρῶντα 

ιὸ τοὺς καλτίους ἐπάνω τῆς κεφαλῆς" ἀλλὰ μιμεῖσϑαι 

τοὺς ὑποχριτάς, πάϑος μὲν ἴδιον χαὶ ἦϑος καὶ Κ 
ἀξίωμα τῷ ἀγῶνι προστιϑέντας, τοῦ δ᾽ ὑποβολέως 
ἀκούοντας καὶ μὴ παρεκβαίνοντας τοὺς ῥυϑμοὺς 

καὶ τὰ μέτρα τῆς διδομένης ἐξουσίας ὑπὸ τῶν κρα- 
2). τούντων. ἡ γὰρ ἔκπτωσις οὐ φέρει συριγμὸν οὐδὲ 

χλευασμὸν οὐδὲ χλωγμόν, ἀλλὰ πολλοῖς μὲν ἐπέβη 

σι 

1 Θ 

“δεινὸς κολαστὴς πέλεκυς αὐχένος τομεύο᾽ Ή 1 μ ᾽ 

ὡς τοῖς περὶ Παρδάλαν τὸν ὑμέτερον ἐκλαϑομένοις 
τῶν ὅρων᾽ ὁ δέ τις ἐκριφεὶς εἰς νῆσον γέγονε κατὰ 9 θιφ Ί 7 

5 τὸν Σόλωνα 

10 λόγχη πεδιὰς ῬαθΌποιιΒ (6χ ϑορῃ. ΤΎΔΟΗ. 1068): 
λόγχης πεδία 12 καὶ βλέπειν ἀπὸ τοῦ βήματος πρὸς τὸ 
στρατήγιον Κα] ὑνγαΒΒΘΥ8 14 φρονεῖν μηδὲ οταθδ: φρό- 
νημὰ 22 Νϑτοῖς. Ρ. 918 

η Ἑ 
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᾿Φολεγάνδριος ἢ Σικινήτης, 

814 ἀντί γ᾽ ᾿4ϑηναίου πατρίδ᾽ ἀμειψάμενος.᾽ 

(τὶ 

τὰ μὲν γὰρ μιχρὰ παιδία τῶν πατέρων δρῶντες 
ἐπιχειροῦντα τὰς κρηπῖδας ὑποδεῖσϑαι καὶ τοὺς στε- 

φάνους περιτίϑεσθαι μετὰ παιδιᾶς γελῶμεν, οἱ δ᾽ 

ἄρχοντες ἐν ταῖς πόλεσιν ἀνοήτως τὰ τῶν προγόνων 

ἔργα καὶ φρονήματα καὶ πράξεις ἀσυμμέτρους τοῖς 
παροῦσι καιροῖς καὶ πράγμασιν οὔσας μιμεῖσθαι 

κελεύοντες ἐξαίρουσι τὰ πλήϑη, γέλωτά τὲ ποιοῦντες 

οὐκέτι γέλωτος ἄξια πάσχουσιν, ἂν μὴ πάνυ κατα- 

φοονηϑῶσι. πολλὰ γὰρ ἔστιν ἄλλα τῶν πρότερον 

Ἑλλήνων διεξιόντα τοῖς νῦν ἠϑοποιεῖν καὶ σωφρο- 

νίξειν, ὡς ᾿ἀϑήνησιν ὑπομιμνήσκοντα μὴ τῶν πο- 

λεμικῶν, ἀλλ᾽ οἷόν ἐστι τὸ ψήφισμα τὸ τῆς ἀμνη- 

στίας ἐπὶ τοῖς τριάκοντα᾽ καὶ τὸ ζημιῶσαι Φρύνιχον 

τραγῳδίᾳ διδάξαντα τὴν Μιλήτου ἅλωσιν" καὶ ὅτι, 
Θήβας Κασάνδρου χτίζοντος, ἐστεφανηφόρησαν᾽ τὸν 

δ᾽ ἐν ἔάργει πυϑόμενοι σκυταλιόσμόν, ἐν ᾧ πεντα- 
κοσίους καὶ χιλίους ἀνῃρήκεσαν ἐξ αὑτῶν οἵ ̓ 4ργεῖοι, 
περιενεγκεῖν καϑάρσιον περὶ τὴν ἐχκλησίαν ἐχέλευ- : 
σαν ἐν δὲ τοῖς “ρπαλείοις τὰς οἰκίας ἐρευνῶντες 

μόνην τὴν τοῦ γεγαμηκότος νεωστὶ παρῆλϑον. ταῦτα 

γὰρ καὶ νῦν ἔξεστι ξηλοῦντας ἐξομοιοῦσϑαι τοῖς 
προγόνοις τὸν δὲ Μαραϑῶνα καὶ τὸν Εὐρυμέ- 

δοντα καὶ τὰς Πλαταιάς, καὶ ὅσα τῶν παραδειγμά- 

τῶν οἰδεῖν ποιεῖ καὶ φρυάττεσϑαι διακενῆς τοὺς 

1 Βεουρῖσ. ὃ ρ. ϑ8'Ὰ Σικινήτης ἸάθηῚ 6Χχ οοα. ΜΟΙΘΟΘΗΒΙ: 
σικινίτης 9 γέλωτά τε ποιοῦντες ἕ: γελωτοποιοῦντες «υὖ γε- 
λοῖά τε ποιοῦντες 10 τραγῳδίαν ἃπ ἐν τραγῳδίᾳ 19 ἢ: αὐτῶν 

"- ῷι 
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πολλούς, ἀπολιπόντας ἐν ταῖς σχολαῖς τῶν σδο- 

φιστῶν. 

18. Οὐ μόνον δὲ δεῖ παρέχειν αὑτόν τε καὶ τὴν 

πατρίδα πρὸς τοὺς ἡγεμόνας ἀναίτιον, ἀλλὰ καὶ 

φίλον ἔχειν ἀεί τινα τῶν ἄνω δυνατωτάτων, ὥσπερ 

ἕρμα τῆς πολιτείας βέβαιον" αὐτοὶ γάρ εἰσι ἱῬω- 
μαῖον πρὸς τὰς πολιτικὰς σπουδὰς προϑυμότατοι 

τοῖς φίλοις" καὶ καρπὸν ἐκ φιλίας ἡγεμονικῆς λαμ- 

βάνοντας. οἷον ἔλαβε Πολύβιος καὶ Παναίτιος τῇ 

Σκιπίωνος εὐνοίᾳ πρὸς αὑτοὺς μεγάλα τὰς πατρίδας Ὁ 

ὠφελήσαντες, εἰς εὐδαιμονίαν δημοσίαν ἐξενέγκασθϑαν. 

καλόν. Ζρειόν τε Καῖσαρ, ὅτε τὴν ᾿“λεξάνδρειαν 

εἷλε, διὰ χειρὸς ἔχων καὶ μόνῳ προσομιλῶν τῶν 

συνήϑων συνεισήλασεν. εἶτα τοῖς ᾿4λεξανδρεῦσι τὰ 

ἔσχατα προσδοκῶσι καὶ δεομένοις ἔφη διαλλάττε- 

σϑαι διά τε τὸ μέγεϑος τῆς πόλεως καὶ διὰ τὸν 

οἰκιστὴν ᾿4λέξανδρον, “καὶ τρίτον᾽ ἔφη “τῷ φίλῳ 

μου τούτῳ χαριζόμενος. ἀρά γ᾽ ἄξιον τῇ χάριτι 

ταύτῃ παραβαλεῖν τὰς πολυταλάντους ἐπιτροπὰς καὶ 

διοικήσεις τῶν ἐπαρχιῶν, ἃς διώκοντες οἵ πολλοὶ 

γηράσχουσι πρὸς ἀλλοτρίαις ϑύραις, τὰ οἴκοι προ- 

λιπόντες ἢ τὸν Εὐριπίδην ἐπανορϑωτέον ἄδοντα 
καὶ λέγοντα, ὡς εἴπερ ἀγρυπνεῖν χρὴ καὶ φοιτᾶν 
ἐπ᾿ αὔλιον ἑτέρου καὶ ὑποβάλλειν ἑαυτὸν ἡγεμονικῇ 

1 ἐν] 46]. Οοσβθβ ὅ τῶν ἄνω δυνατωτάτων] «ἸξοΥαἐ τη 
ΒΟΥΙΌ. δαῦ τῶν ἄνω (αποᾶ ρῥτεθεύαῦ) δαὺ τῶν δυνατωτάτων. 
Ιῃ Ῥα]αίηο ἄνω Ξαρτῶ δϑῦ βουϊρύμμι ῬΥ͂. 11. 6 αὐτοὶ] 
τοιοῦτοι οογγθούϊο οϑῦ 8. Χ; λαμβάνοντες 10 αὑτοὺς ἴ: 
αὐτοὺς 11 εὐδαιμονίαν δημοσίαν 8οΥΊρ81 (δημοσίαν εὐδαι- 
μονέαν ὟΝ): εὐδαιμονίαν 22 Εὐριπίδην] οἵ, ῬΏΟΘΗΙ55. 621 
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συνηϑείᾳ, πατρίδος πέρι κάλλιστον ἐπὶ ταῦτα χωρεῖν, 
τὰ δ᾽ ἄλλα τὰς ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ δικαίοις φιλίας 

ἀσπάξεσϑαι καὶ φυλάττειν; 
19. Ποιοῦντα μέντοι καὶ παρέχοντα τοῖς κρα- 

τοῦσιν εὐπειϑῆ τὴν πατρίδα δεῖ μὴ προσεχταπει- 

νοῦν, μηδὲ τοῦ σκέλους δεδεμένου προσυποβάλλειν 

καὶ τὸν τράχηλον, ὥσπερ ἔνιοι, καὶ μικρὰ καὶ μείζω 
φέροντες ἐπὶ τοὺς ἡγεμόνας ἐξονειδίζουσι τὴν δου- 

λείαν. μᾶλλον δ᾽ ὅλως τὴν πολιτείαν ἀναιροῦσι, 

καταπλῆγα καὶ περιδεᾶ καὶ πάντων ἄκυρον ποι- 
οὔντες. ὥσπερ γὰρ οἱ χωρὶς ἰατροῦ μήτε δειπνεῖν 

μήτε λούεσθαι συνεϑισϑέντες οὐδ᾽ ὅσον ἣ φύσις 
δίδωσι χρῶνται τῷ ὑγιαίνειν, οὕτως οἵ παντὶ δόγ- 

ματι καὶ συνεδρίῳ καὶ χάριτι καὶ διοικήσει προῦ- 

ἄγοντες ἡγεμονικὴν κρίσιν ἀναγκχάξουσιν ἑαυτῶν 

810 μᾶλλον ἢ βούλονται δεσπότας εἶναι τοὺς ἡγουμέ- 

νους. αἰτία δὲ τούτου μάλιστα πλεονεξία καὶ φιλο- 
νεικία τῶν πρώτων ἢ γὰρ ἐν οἷς βλάπτουσι τοὺς 

ἐλάττονας ἐκβιάξονται φεύγειν τὴν πόλιν ἢ περὶ ὧν 
διαφέρονται πρὸς ἀλλήλους οὐκ ἀξιοῦντες ἐν τοῖς 9 

πολίταις ἔχειν ἔλαττον ἐπάγονται τοὺς κρείττοναρ᾽ 

ἐχ τούτου δὲ καὶ βουλὴ καὶ δῆμος καὶ δικαστήρια 

καὶ ἀρχὴ πᾶσα τὴν ἐξουσίαν ἀπόλλυσι. δεῖ δὲ τοὺς 
μὲν ἰδιώτας ἰσότητι, τοὺς δὲ δυνατοὺς ἀνϑυπείξει 

πραὔνοντα κατέχειν ἐν τῇ πολιτείᾳ καὶ διαλύειν τὰ 
πράγματα, πολιτικήν τινα ποιούμενον αὐτῶν ὥσπερ 

Β νοσημάτων ἀπόρρητον ἰατρείαν, αὐτόν τὲ μᾶλλον 

ἡττᾶσϑαι βουλόμενον ἐν τοῖς πολίταις ἢ νικᾶν ὕβρει 

17 τηϑ]1πὶ φιλονικία 

10 

1ὅ 

ΝΘ φ 



ΡΒΕΑΒΟΕΡΤΑ ΘΟΕΒΕΝΌΑΕΒ ΒΕΙΡΌΒΙΙΟΑΕ. 10 

καὶ καταλύσει τῶν οἴκοι δικαίων, τῶν τ᾽ ἄλλων 

ἑχάστου δεόμενον καὶ διδάσκοντα τὴν φιλονεικίαν 
ὅσον ἐστὶ κακόν νῦν δ᾽ ὕπως μὴ πολίταις καὶ φυ- 
λέταις οἴκοι καὶ γείτοσι καὶ συνάρχουσιν ἀνϑυπεί- 

5 ξωσι μετὰ τιμῆς καὶ χάριτος, ἐπὶ ῥητόρων ϑύρας 

καὶ πραγματικῶν χεῖρας ἐχφέρουσι σὺν πολλῇ βλάβῃ 

καὶ αἰσχύνῃ τὰς διαφοράς. οἵ μὲν γὰρ ἰατροὶ τῶν 

νοσημάτων ὅσα μὴ δύνανται παντάπασιν ἀνελεῖν 

ἔξω τρέπουσιν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος" ὁ 

1 δὲ πολιτικός, ἂν μὴ δύνηται τὴν πόλιν ἀπράγμονα Ο 
παντελῶς διαφυλάττειν, ἐν αὐτῇ γὲ πειράσεται τὸ 

ταρασσόμενον αὐτῆς καὶ στασιάξον ἀποκρύπτων 

ἰᾶσϑαι καὶ διοικεῖν, ὡς ἂν ἥκιστα τῶν ἐκτὸς ἰατρῶν 

καὶ φαρμάκων δέοιτο. ἡ μὲν γὰρ προαίρεσις ἔστω 
ιό τοῦ πολιτικοῦ τῆς ἀσφαλείας ἐχομένη καὶ φεύγουσα 

τὸ ταρακτικὸν τῆς κενῆς δόξης καὶ μανικόν, ὡς 

εἴρηται" τῇ μέντοι διαϑέσει φρόνημα καί “μένος 

πολυϑαρσὲς ἐνέστω 

ἄτρομον,. οἷόν τ᾽ ἄνδρας ἐσέρχεται, οἱ περὶ πάτρης 
40 ἀνδράσι δυσμενέεσσι 

καὶ πράγμασι δυσκόλοις καὶ καιροῖς ἀντερείδουσι 
καὶ διαμάχονται. δεῖ γὰρ οὐ ποιεῖν χειμῶνας αὐτὸν 

ἀλλὰ μὴ προλείπειν ἐπιπεσόντων, οὐδὲ κινεῖν τὴν 
πόλιν ἐπισφαλῶς, σφαλλομένῃ δὲ καὶ κινδυνευούσῃ Ὁ 

96 βοηϑεῖν, ὥσπερ ἄγκυραν ἱερὰν ἀράμενον ἐξ αὐτοῦ 
τὴν παρρησίαν ἐπὶ τοῖς μεγίστοις. οἷα Περγαμη- 

νοὺς ἐπὶ Νέρωνος κατέλαβε πράγματα, καὶ ἹΡο- 

18 ἑατρῶν) ἰατρειῶν ϑομδοῖθυιβ 17 ΘΙ Ῥ ΤΩΝ 
19 ἐσέρχεται ἰάθια: ἐπέρχεται 24 αὑτοῦ 
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δίους ἔναγχος ἐπὶ 4Ζ]ομετιανοῦ, καὶ Θεσσαλοὺς 

πρότερον ἐπὶ τοῦ Σεβαστοῦ Πετραῖον ξῶντα κατα- 

καύσαντας. 
“ἔνϑ᾽ οὐκ ἂν βρίξοντα ἴδοις" 

οὐδὲ καταπτώσσοντα τὸν ἀληϑῶς πολιτικὸν οὐδ᾽ 
αἰτιώμενον ἑτέρους αὑτὸν δὲ τῶν δεινῶν ἔξω τι- 
ϑέμενον, ἀλλὰ καὶ πρεσβεύοντα καὶ πλέοντα καὶ 

λέγοντα πρῶτον οὐ μόνον 
«“ ἤχομεν οἵ κτείναντες, ἀπότρεπε λοιγόν, "Ζπολλον" 

ἀλλά, κἂν τῆς ἁμαρτίας μὴ μετάσχῃ τοῖς πολλοῖς, 

Ἑ τοὺς κινδύνους ὑπὲρ αὐτῶν ἀναδεχόμενον. καὶ γὰρ 
καλὸν τοῦτο καὶ πρὸς τῷ καλῷ πολλάκις ἑνὸς ἀν- 

δρὸς ἀρετὴ καὶ φρόνημα ϑαυμασϑὲν ἠμαύρωσε τὴν 

πρὸς πάντας ὀργὴν καὶ διεσκέδασε τὸ φοβερὸν καὶ 

πικρὸν τῆς ἀπειλῆς" οἷα καὶ πρὸς Βοῦλιν ἔοικε καὶ 

Σπέρχιν τοὺς Σπαρτιάτας παϑεῖν ὃ Πέρσης. καὶ 

πρὸς Σϑέννωνα Πομπήιος ἔπαϑεν. ὅτε, ΜΜαμερτί- 

γους μέλλοντος αὐτοῦ κολάξειν διὰ τὴν ἀπόστασιν, 

Ἐ οὐκ ἔφη δίκαια πράξειν αὐτὸν ὁ Σ'ϑέννων, εἰ πολ- 

λοὺς ἀναιτίους ἀπολεῖ δι’ ἕνα τὸν αἴτιον. ὃ γὰρ 
ἀποστήσας τὴν πόλιν αὐτὸς εἶναι τοὺς μὲν φίλους 

πείσας τοὺς δ᾽ ἐχϑροὺς βιασάμενος. οὕτω ταῦτα 

διέϑηκε τὸν Πομπήιον, ὥστε καὶ τὴν πόλιν ἀφεῖναι 

καὶ τῷ Σϑέννωνν χρήσασϑαι φιλανθρώπως. ὁ δὲ 

Σύλλα ξένος ὁμοίᾳ μὲν ἀρετῇ πρὸς οὐχ ὁμοίαν δὲ 

810 χρησάμενος εὐγενῶς ἐτελεύτησεν᾽ ἐπεὶ γὰρ ἑλὼν 

4 Ηοιῃι. 42 228 9. ΟΠ] πηδοῆ. Ρ. 787 οᾶ, βομμῃριά. 
10 Σπέρχιν] οἷ, ». 288 ἢ, 11 Σϑέννωνα)] οἷ. ». 2084. 
γι. ῬοτΩΡ. ὁ. 10 
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Πραινεστὸν ὃ Σύλλας ἔμελλε τοὺς ἄλλους ἅπαντας 

ἀποσφάττειν ἕνα δ᾽ ἐχεῖνον ἠφίει διὰ τὴν ξενίαν, 
εἰπὼν ὡς οὐ βούλεται σωτηρίας χάριν εἰδέναι τῷ 

φονεῖ τῆς πατρίδος. ἀνέμιξεν ἑαυτὸν καὶ συγκατε- 

κόπη τοῖς πολίταις. τοιούτους μὲν οὖν καιροὺς 

ἀπεύχεσθαι δεῖ καὶ τὰ βελτίονα προσδοχᾶν. 

20. Ἱερὸν ὃὲ χρῆμα καὶ μέγα πᾶσαν ἀρχὴν 
οὖσαν καὶ ἄρχοντα δεῖ μάλιστα τιμᾶν. τιμὴ δ᾽ 
ἀρχῆς ὁμοφροσύνη καὶ φιλία πρὸς συνάρχοντας 

πολὺ μᾶλλον ἢ στέφανοι καὶ χλαμὺς περιπόρφυρος. 

οἵ δὲ τὸ συστρατεύσασϑαι καὶ συνεφηβεῦσαι φιλίας Β 
ἀρχὴν τυϑέμενοι, τὸ δὲ συστρατηγεῖν καὶ συνάρχειν 

ἔχϑρας αἰτίαν λαμβάνοντες, ἕν τῶν τριῶν κακῶν 

οὐ διαπεφεύγασιν: ἢ γὰρ ἴσους ἡγούμενοι τοὺς 

συνάρχοντας αὐτοὶ στασιάζουσιν ἢ χρείττονας φϑο- 
νοῦσιν ἢ ταπεινοτέρους καταφρονοῦσι. δεῖ δὲ καὶ 

ϑεραπεύειν τὸν κρείττονα καὶ χοσμεῖν τὸν ἥττονα 

καὶ τιμᾶν τὸν ὅμοιον, ἀσπάζξεσϑαι δὲ καὶ φιλεῖν 
ἅπαντας. ὡς οὐ διὰ τραπέζης οὐδὲ κώϑωνος οὐδ᾽ 

ἐφ᾽ ἑστίας. ἀλλὰ κοινῇ καὶ δημοσίᾳ ψήφῳ φίλους 
γεγονότας καὶ τρόπον τινὰ πατρῴαν τὴν ἀπὸ τῆς 

πατρίδος εὔνοιαν ἔχοντας. ὁ γοῦν Σχιπίων ἤκουσεν 

ἐν Ῥώμῃ κακῶς, ὅτι φίλους ἑστιῶν ἐπὶ τῇ καϑιε- 
ρώσει τοῦ ᾿Ηρακλείου τὸν συνάρχοντα Μόμμιον οὐ 

παρέλαβε καὶ γάρ, εἰ τἄλλα μὴ φίλους ἐνόμιζον 

ἑαυτούς. ἐν τοῖς γε τοιούτοις ἠξίουν τιμᾶν καὶ 

φιλοφρονεῖσθϑαν διὰ τὴν ἀρχήν. ὕπου τοίνυν ἀνδρὶ 

19 οὐ διὰ τραπέζης κὲ] οἵ, ΚοΟΟΚ. 8 Ρ. 49 
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τἄλλα ϑαυμασίῳ τῷ Σκιπίωνι μικρὸν οὕτω φιλαν- 

ϑρώπευμα παραλειφϑὲν ὑπεροψίας ἤνεγκε δόξαν, 
ἥπου κολούων ἄν τις ἀξίωμα συνάρχοντος ἢ πρά- 

ἕεσιν ἐχούσαις φιλοτιμίαν ἐπηρεάζων ἢ πάντα συλ- 

λήβδην ἀνατιϑεὶς ἅμα καὶ περιάγων ὑπ᾽ αὐϑαδείας 
ἑἰς ἑαυτὸν ἐκείνου δ᾽ ἀφαιρούμενος, ἐπιεικὴς ἂν 
φανείη καὶ μέτριος; μέμνημαν νέον ἐμαυτὸν ἔτι 

πρεσβευτὴν μεϑ' ἑτέρου πεμφϑέντα πρὸς ἀνθύπατον, 
ἀπολειφϑέντος δέ πως ἐκείνου, μόνον ἐντυχόντα 

καὶ διαπραξάμενον: ὡς οὖν ἔμελλον ἐπανελθὼν 
ἀποπρεσβεύειν, ἀναστὰς ὃ πατὴρ κατ᾽ ἰδέαν ἐκέ- 

λευσεὲ μὴ λέγειν ᾿ὠχόμην᾽ ἀλλ᾽ “ὠχόμεϑα᾽, μηδ᾽ 
“ εἴπον᾽ ἀλλ᾽ ᾿ εἴπομεν", καὶ τἄλλα συνεφαπτόμενον 
οὕτω καὶ κοινούμενον ἀπαγγέλλειν. οὐ γὰρ μόνον 

ἐπιεικὲς τὸ τοιοῦτον καὶ φιλάνϑρωπόν ἔστιν, ἀλλὰ 
καὶ τὸ λυποῦν τὸν φϑόνον ἀφαιρεῖ τῆς δόξης. 
ὅϑεν οἵ μεγάλοι καὶ δαίμονα καὶ τύχην τοῖς κα- 

τορϑώμασι συνεπιγράφουσιν, ὡς Τιμολέων ὁ τὰς 

ἐν Σικελίᾳ καταλύσας τυραννίδας Αὐτοματίας ἱερὸν 

δούσατο᾽ καὶ Πύϑων ἐπὶ τῷ Κότυν ἀποκτεῖναι 
ϑαυμαξόμενος καὶ τιμώμενος ὑπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων 

“ὁ ϑεός᾽ ἔφη 'ταῦτ᾽ ἔπραξε, τὴν χεῖρα παρ᾽ ἐμοῦ 
χρησάμενος. Θεόπομπος δ᾽ ὁ βασιλεὺς τῶν Δακε- 
δαιμονίων πρὸς τὸν εἰπόντα σώξεσθϑαι τὴν Σπάρτην 

διὰ τοὺς βασιλεῖς ἀρχικοὺς ὄντας ἱμᾶλλον᾽ ἔφη “διὰ 

τοὺς πολλοὺς πειϑαρχικοὺς ὄντας᾽. 

91. Γίγνεται μὲν οὖν δι᾿ ἀλλήλων ἀμφότερα 

11 ἀναστὰς] ἴοτὺ. παραστὰς 
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ταῦτα. λέγουσι δ᾽ οἵ πλεῖστοι καὶ νομίζουσι πολι- 

τικῆς παιδείας ἔργον εἶναι τὸ χαλῶς ἀρχομένους 

παρασχεῖν καὶ γὰρ πλέον ἐστὶ τοῦ ἄρχοντος ἐν 
ἑχάστῃ πόλει τὸ ἀρχόμενον. καὶ χρόνον ἕκαστος 

5 ἄρχει βραχύν, ἄρχεται δὲ τὸν ἅπαντα χρόνον ἐν 

δημοχρατίᾳ πολιτευόμενος" ὥστε κάλλιστον εἶναι 
άϑημα καὶ χρησιμώτατον τὸ πειϑαρχεῖν τοῖς ἡγου- 

μένοις, κἂν ὑποδεέστερον δυνάμει καὶ δόξῃ τυγχά- 

νῶσιν ὄντες. ἄτοπον γάρ ἐστι τὸν μὲν ἐν τρα- 
ιο γῳωδίᾳ πρωταγωνιστήν, Θεόδωρον ἢ Πῶλον ὄντα 

μισϑωτὸν τῷ τὰ τρίτα λέγοντι πολλάκις ἕπεσϑαι 
καὶ προσδιαλέγεσϑαι ταπεινῶς, ἂν ἐκεῖνος ἔχῃ τὸ 

διάδημα καὶ τὸ σκῆπτρον" ἐν δὲ πράξεσιν ἀληϑιναῖς 8511 
καὶ πολιτείᾳ τὸν πλούσιον καὶ ἔνδοξον ὀλιγωρεῖν 

ι6 χαὶ καταφρονεῖν ἄρχοντος ἰδιώτου καὶ πένητος, 

ἐνυβρίζοντα καὶ καϑαιροῦντα τῷ περὶ αὐτὸν ἀξιώ- 

ματι τὸ τῆς πόλεως. ἀλλὰ μὴ μᾶλλον αὔξοντα καὶ 
,ὔ Χ ΟΣ 3 - ΄ Χ , - 

προστιϑέντα τὴν ἀπ αὐτοῦ δόξαν καὶ δύναμιν τῇ 
9 - 4 2 [4 -»“ἦ΄ 2 Ἄ ΟΥ͂ ἀρχῇ. καϑάπερ ἐν Σπάρτῃ τοῖς ἐφόροις οἵ τε βα- 

0 σιλεῖς ὑπεξανίσταντο, καὶ τῶν ἄλλων ὃ κληϑεὶς 
3 4 ἰν 7 9 Ἁ ΄ Ἁ - 2 

οὐ βάδην ὑπήκουεν ἀλλὰ δρόμῳ καὶ σπουδῇ δὲ 

ἀγορᾶς ϑέοντες ἐπεδείκνυντο τὴν εὐπείϑειαν τοῖς 
, 9 ἐς “" - Ἁ ἷ Ξ 

πολίταις. ἀγαλλόμενον τῷ τιμᾶν τοὺς ἄρχοντας 

οὐχ ὥσπερ ἔνιοι. τῶν ἀπειροκάλων καὶ σολοίκων, Β 
85 οἷον ἰσχύος ἑαυτῶν καλλωπιξόμενοι περιουσίᾳ, βοα- 

᾿ 2 9 -» ’, Ἁ Ἁ 2 βευτὰς ἐν ἀγῶσι προπηλακίξζουσι καὶ χορηγοὺς ἕν 
Διονυσίοις λοιδοροῦσι χκαὶ στρατηγῶν καὶ γυμ- 

11 μισϑωτὸν τῷ Μεαν]ρίαβ: μισϑωτῷ 16 συγκαϑαι- 
ροῦντα ἃ 1Ὁ. αὑτὸν 18 ἀφ᾽ αὑτοῦῦϑ 27: γυμνασιαρχῶν 
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νασιάρχων καταγελῶσιν, οὐκ εἰδότες οὐδὲ μαν- 
ϑάνοντες ὅτι τοῦ τιμᾶσϑαι τὸ τιμᾶν πολλάκις 

ἐστὶν ἐνδοξότερον. ἀνδρὶ γὰρ ἐν πόλει δυναμένῳ 

μέγα μείξονα φέρει κόσμον ἄρχων δορυφορούμενος 

ὑπ᾿ αὐτοῦ καὶ προπεμπόμενος ἢ δορυφορῶν καὶ 
προπέμπων. μᾶλλον ὃδὲ τοῦτο μὲν ἀηδίαν καὶ 
φϑόνον, ἐχεῖνο δὲ τὴν ἀληϑινὴν φέρει, τὴν ἀπ᾽ 

εὐνοίας, δόξαν" ὀφϑεὶς δ᾽ ἐπὶ ϑύραις ποτὲ καὶ πρό- 

τερος ἀσπασάμενος καὶ λαβὼν ἐν περιπάτῳ μέσον, 

οὐδὲν ἀφαιρούμενος ἑαυτοῦ. τῇ πόλει κόσμον περι- 

τίϑησι. 

22, Ζημοτικὸν δὲ καὶ βλασφημίαν ἐνεγκεῖν καὶ 
ὀργὴν ἄρχοντος ἢ τὸ τοῦ Ζιομήδους ὑπειπόντα 

ἱτούτῳ μὲν γὰρ κῦδος ἅμ᾽ ἕψεται 

ἢ τὸ τοῦ Ζημοσϑένους, ὅτι νῦν οὐκ ἔστι Ζ΄ημοσϑέ- 

νης μόνον ἀλλὰ καὶ ϑεσμοθϑέτης ἢ χορηγὸς ἢ στε- 

φανηφόρος. ἀναϑετέον οὖν τὴν ἄμυναν εἰς τὸν 

χρόνον ἢ γὰρ ἐπέξιμεν ἀπαλλαγέντι τῆς ἀρχῆς ἢ 

κερδανοῦμεν ἐν τῷ περιμένειν τὸ παύσασϑαι τῆς 

ὀργῆς. 
29. Σπουδῇ μέντοι καὶ προνοίᾳ περὶ τὰ κοινὰ 

καὶ φροντίδι πρὸς ἅπασαν ἀρχὴν ἀεὶ διαμιλλητέον, 

ἂν μὲν ὧσι χαρίεντες. αὐτὸν ὑφηγούμενον ἃ δεῖ 
καὶ φράξοντα καὶ διδόντα χρῆσϑαι τοῖς βεβουλευ- 

μένοις ὀρθῶς καὶ τὸ κοινὸν εὐδοκιμεῖν ὠφελοῦντα" 
ἐὰν δ᾽ ἐνῇ τις ἐκείνοις ὄκνος ἢ μέλλησις ἢ κακοή- 

14 Ήομῃι. 2 418 16 “ημοσϑένους) 21, ὅ34 11 εἰς 
τὸν οἴκεῖον χρόνον Ἐὶ 

20 
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ϑεια πρὸς τὴν πρᾶξιν, οὕτω χρὴ παρεῖναι καὶ 
λέγειν αὐτὸν εἰς τοὺς πολλοὺς καὶ μὴ παραμελεῖν 

μηδ᾽ ὑφίεσθαι τῶν κοινῶν, ὡς οὐ προσῆκον, ἄρ- 
χοντος ἑτέρου, πολυπραγμονεῖν καὶ παραδιοικεῖν. 

5 ὃ γὰρ νόμος ἀεὶ τῷ τὰ δίκαια πράσσοντι καὶ γι- 
γνώσκοντι τὰ συμφέροντα τὴν πρώτην τάξιν ἐν τῇ 

πολιτείᾳ δίδωσιν. “ἦν δέ τις φησίν “ἐν τῷ στρα- 

τεύματι Ξενοφῶν. οὔτε στρατηγὸς οὔτε λοχαγός᾽ 

ἀλλὰ τῷ φρονεῖν τὰ δέοντα καὶ τολμᾶν αὑτὸν εἰς 

τὸ τὸ ἄρχειν καταστήσας διέσῳσε τοὺς “Ἑλληνας. καὶ 

τῶν Φιλοποίμενος ἔργων ἐπιφανέστατόν ἔστι τό. 

τοῦ Νάβιδος Μεσσήνην καταλαβόντος οὐκ ἐθέλοντος 

δὲ τοῦ στρατηγοῦ τῶν ᾿Ζχαιῶν βοηϑεῖν ἀλλ᾽ ἀπο- 
δειλιῶντος, αὐτὸν ὁρμήσαντα μετὰ τῶν προϑυμοτά- 

των ἄνευ δόγματος ἐξελέσθαι τὴν πόλιν. οὐ μὴν 

διὰ μικρὰ δεῖ καὶ τὰ τυχόντα καινοτομεῖν, ἀλλ᾽ ἐπὶ 

τοῖς ἀναγχαίοις ὡς ὃ Φιλοποίμην, ἢ τοῖς καλοῖς 

ὡς ᾿Επαμεινώνδας, ἐπιβαλὼν τέτταρας μῆνας τῇ 

βοιωταρχίᾳ παρὰ τὸν νόμον, ἐν οἷς εἰς τὴν Δακω- 

20 νικὴν ἐνέβαλε καὶ τὰ περὶ Μεσσήνην ἔπραξεν" ὅπως, 

κἂν ἀπαντᾷ τις ἐπὶ τούτῳ κατηγορία καὶ μέμψις, 
ἀπολογίαν τῆς αἰτίας τὴν ἀνάγκην ἔχωμεν ἢ πα- 

ραμυϑίαν τοῦ κινδύνου τὸ μέγεϑος τῆς πράξεως 

καὶ τὸ κάλλος. 

δ᾽ 424. ᾿Ιάσονος τοῦ Θεσσαλῶν μονάρχου γνώμην 
ἀπομνημονεύουσιν, ἐφ᾽ οἷς ἐβιάξετο καὶ παρηνώχλει 

1 507. νἱᾶ. παριέναι 8 Ξενοφῶν) ἘΕἰχραά. 8, 1, 4 
12 τοῦ Νάβιδος Μ: ἄγιδος τοῦ αὔιδος δΔαϊ ἄγιδος οἴ. Ρταθίαῦ. 
Ῥ. ΧΙ, οὐ γιὺ. ΡΏΣΟΡ. ὁ. 12 
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818 τινάς, ἀεὶ λεγομένην. ὡς ἀναγκαῖον ἀδικεῖν τὰ μικρὰ 

τοὺς βουλομένους τὰ μεγάλα δικαιοπραγεῖν. τοῦτον 

μὲν οὖν ἄν τις εὐθὺς καὶ καταμάϑοι τὸν λόγον 
ὡς ἔστι δυναστευτικός" ἐκεῖνο δὲ πολιτικώτερον 
παράγγελμα, τὸ τὰ μικρὰ τοῖς πολλοῖς προΐεσϑαν 

χαριξόμενον ἐπὶ τῷ τοῖς μείζοσιν ἐνίστασϑαν καὶ 
κωλύειν ἐξαμαρτάνοντας. ὃ γὰρ αὖ περὶ πάντα 
λίαν ἀκριβὴς καὶ σφοδρός, οὐδὲν ὑποχωρῶν οὐδ᾽ 
ὑπείκων ἀλλὰ τραχὺς ἀεὶ καὶ ἀπαραίτητος, ἀντι- 
φιλονεικεῖν τὸν δῆμον αὐτῷ καὶ προσδυσκχολαίνειν 

ἐθίζει, 

“μικρὸν δέον ποδὸς 
χαλάσαι μεγάλῃ κύματος ἀλκῇ 

τὰ μὲν αὐτὸν ἐνδιδόντα καὶ συμπαίζοντα κεχαρι- 

σμένως οἷον ἐν ϑυσίαις καὶ ἀγῶσι καὶ ϑεάτροις, 

τὰ δ᾽ ὥσπερ ἐν οἰκίᾳ νέων ἁμαρτήματα προσποιού- 
μενον παρορᾶν καὶ παρακούειν, ὅπως ἡ τοῦ νου- 
ϑετεῖν καὶ παρρησιάξεσϑαι δύναμις ὥσπερ φαρμάκου 

“μὴ κατακεχρημένη μηδ᾽ ἕωλος ἀλλ᾽ ἀχμὴν ἔχουσα 

καὶ πίστιν ἐν τοῖς μείζοσι μᾶλλον καϑάπτηται καὶ 
δάκνῃ τοὺς πολλούς. ᾿4λέξανδρος μὲν γὰρ ἀκούσας 

τὴν ἀδελφὴν ἐγνωκέναι τινὰ τῶν καλῶν καὶ νέων 

οὐκ ἠγανάκτησεν εἰπών, ὅτι κἀκείνῃ τι δοτέον ἀπο- 
λαῦσαι τῆς βασιλείας οὐκ ὀρϑῶς τὰ τοιαῦτα συγ- 

χωρῶν οὐδ᾽ ἀξίως ἑαυτοῦ: δεῖ γὰρ ἀρχῆς τὴν κα- 

τάλυσιν καὶ ὕβριν ἀπόλαυσιν μὴ νομίζειν. δήμῳ 

δ᾽ ὕβριν μὲν οὐδεμίαν εἰς πολίτας οὐδὲ δήμευσιν 

12 Ναυοϊς. Ρ. 918 10. δέον ἕ: δὲ. Ναισοῖκιιβ ἀαὈιαῦ 
Δ. 801 γϑῦρῶ χαλάσαι --- ἀλκῇ ροθρῦαθ ἐὐθαθηᾶδ βηὐ 

μι 0 
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ἀλλοτρίων οὐδὲ χοινῶν διανέμησιν ὃ πολιτικὸς 

ἐφήσει κατὰ δύναμιν, ἀλλὰ πείϑων καὶ διδάσκων 
καὶ δεδιττόμενος διαμαχεῖται ταῖς τοιαύταις ἐπιϑυ- 

μίαις, οἵας οἵ περὶ Κλέωνα βόσκοντες καὶ αὔξοντες 

πολύν. ὥς φησιν ὃ Πλάτων, κηφῆνα τῇ πόλει κε- 

κεντρωμένον. ἐνεποίησαν. ἐὰν δ᾽ ἑορτὴν πάτριον 

οὗ πολλοὶ καὶ ϑεοῦ τιμὴν πρόφασιν λαβόντες δρμή- 
σωσι πρός τινα ϑέαν ἢ νέμησιν ἐλαφρὰν ἢ χάριν 

τινὰ φιλάνϑρωπον ἢ φιλοτιμίαν, ἔστω πρὸς τὰ 

τοιαῦτα ἡ τῆς ἐλευϑερίας ἅμα καὶ τῆς εὐπορίας 

ἀπόλαυσις αὐτοῖς. καὶ γὰρ τοῖς Περικλέους πολι- 
τεύμασι καὶ τοῖς Ζημητρίου πολλὰ τοιαῦτ᾽ ἔνεστι, 
καὶ Κίμων ἐκόσμησε τὴν ἀγορὰν πλατάνων φυτείαις 
καὶ περιπάτοις" Κάτων δὲ τὸν δῆμον ὑπὸ Καίσαρος 
ὁρῶν ἐν τοῖς περὶ Κατιλίναν διαταρασσόμενον καὶ 
πρὸς μεταβολὴν τῆς πολιτείας ἐπισφαλῶς ἔχοντα 

συνέπεισε τὴν βουλὴν ψηφίσασϑαι νεμήσεις τοῖς 

πένησι, καὶ τοῦτο δοϑὲν ἔστησε τὸν ϑόρυβον καὶ 

κατέπαυσε τὴν ἐπανάστασιν. ὡς γὰρ ἰατρός, ἀφε- 

λὼν πολὺ τοῦ διεφϑορότος αἵματος, ὀλίγον ἀβλα- 

βοῦς τροφῆς προσήνεγκεν, οὕτως ὁ πολιτικὸς ἀνήρ, 

μέγα τι τῶν ἀδόξων ἢ βλαβερῶν παρελόμενος, ἐλα- 
φρᾷ πάλιν χάριτι καὶ φιλανθρώπῳ τὸ δυσκολαῖνον 

καὶ μεμψιμοιροῦν παρηγόρησεν. 
25, Οὐ χεῖρον δὲ καὶ μετάγειν ἐπ᾽ ἄλλα χρειώδη 

τὸ σπουδαξόμενον, ὡς ἐποίησε ΖΙημάδης, ὅτε τὰς 

προσόδους εἶχεν ὑφ᾽ ἑαυτῷ τῆς πόλεως᾽ ὡρμημένων 

ὅδ Πλάτων] Βρρ. νΡ. δὅ583 ο. ἃ 

1) 

ε 
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γὰρ ἐχπέμπειν τριήρεις βοηϑοὺς τοῖς ἀφισταμένοις 

Ε'᾿“λεξάνδρου καὶ χρήματα κελευόντων παρέχειν ἐκεῖ- 

ψον, “ἔστιν ὑμῖν᾽ ἔφη ᾿χρήματα" παρεσχευασάμην 

γὰρ εἰς τοὺς χόας, ὥσϑ' ἕκαστον ὑμῶν λαβεῖν 

ἡμιμναῖον" εἰ δ᾽ εἰς ταῦτα βούλεσϑε μᾶλλον. αὐτοὶ 

καταχρῆσϑε τοῖς ἰδίοις.᾽ καὶ τοῦτον τὸν τρόπον, 

ὅπως μὴ στεροῖντο τῆς διανομῆς, ἀφέντων τὸν ἀπό- 

στολον, ἔλυσε τὸ πρὸς ᾿“λέξανδρον ἔγκλημα τοῦ 

δήμου. πολλὰ γὰρ ἀπ’ εὐθείας οὐκ ἔστιν ἐξῶσαι 

τῶν ἀλυσιτελῶν, ἀλλὰ δεῖ τινος ἁμωσγέπως καμπῆς 

819 καὶ περιαγωγῆς, οἵα καὶ Φωκίων ἐχρῆτο κελευόμε- 

νος ξδἰς Βοιωτίαν ἐμβαλεῖν παρὰ καιρόν" ἐκήρυξε 
γὰρ εὐθὺς ἀκολουθεῖν ἀφ᾽ ἥβης τοὺς μέχρι ἐτῶν 
ἑξήκοντα᾽ καὶ ϑορύβου τῶν πρεσβυτέρων γενομένου 
“τί δεινόν; εἶπεν" “ἐγὼ γὰρ ὃ στρατηγὸς ὀγδοήκοντα 

γεγονὼς ἔτη μεϑ' ὑμῶν ἔσομαι. τούτῳ δὴ τῷ τρόπῳ 
καὶ πρεσβείας διακοπτέον ἀκαίρους, συγκαταλέγοντα 

πολλοὺς τῶν ἀνεπιτηδείως ἐχόντων, καὶ κατασκευὰς 

ἀχρήστους, κελεύοντα συνεισφέρειν, καὶ δίκας ἀπρε- 

πεῖς, ἀξιοῦντα συμπαρεῖναι καὶ συναποδημεῖν. πρώ- 

τους δὲ τοὺς γράφοντας τὰ τοιαῦτα καὶ παροξύνοντας 

ἕλκειν δεῖ καὶ παραλαμβάνειν" ἢ γὰρ ἀναδυόμενοι 

τὴν πρᾶξιν αὐτοὶ διαλύειν δόξουσιν ἢ μεϑέξουσι 
τῶν δυσχερῶν παρόντες. 

20. Ὅπου μέντοι μέγα δεῖ τι περανϑῆναι καὶ 

χρήσιμον ἀγῶνος δὲ πολλοῦ καὶ σπουδῆς δεόμενον, 
ἐνταῦϑα πειρῶ τῶν φίλων αἱρεῖσϑαι τοὺς κρατίστους 

19 δίκας καὶ ἀποδημίας Χ γργϑῖο. ἀποδημίας ΟὐΥαΘ68 
10. ἀτερπεῖς 1461) δ τι Ὁ 

10 

20 

2ὅ 
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Ἃ -» , ᾿ , εὐ ν 3 ἢ τῶν κρατίστων τοὺς πραοτάτους᾽ ἥκιστα γὰρ ἀντι- 

πράξουσιν οὗτοι καὶ μάλιστα συνεργήσουσι, τὸ φρο- 

νεῖν ἄνευ τοῦ φιλονεικεῖν ἔχοντες. οὐ μὴν ἀλλὰ 

καὶ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως ἔμπειρον ὄντα δεῖ πρὸς ὃ 
χείρων ἕτέρου πέφυχας αἱρεῖσϑαι τοὺς μᾶλλον δυ- 
ναμένους ἀντὶ τῶν ὁμοίων, ὡς ὃ Διομήδης ἐπὶ τὴν 

κατασκοπὴν μεϑ' ἑαυτοῦ τὸν φρόνιμον εἵλετο. τοὺς 

ἀνδρείους παρελθών. καὶ γὰρ αἵ πράξεις μᾶλλον 

ἰσορροποῦσι καὶ τὸ φιλόνεικον οὐκ ἐγγίγνεται πρὸς 
3 ΄, "Ὁ 9 ᾽ Ω ’ὔ 9 - Ἁ ξ 

ἀλλήλους τοῖς ἀφ ἑτέρων ἀρετῶν καὶ δυνάμεων 
, ζ Ἁ Ἁ ’, Ἁ 

φιλοτιμουμένοις. λάμβανε δὴ καὶ δίκης συνεργὸν 

καὶ πρεσβείας κοινωνόν, ἂν λέγειν μὴ δυνατὸς ἧς, 

τὸν ῥητοριχόν, ὡς Πελοπίδας ᾿Επαμεινώνδαν" κἂν 
ἧς ἀπίϑανος πρὸς ὁμιλίαν τῷ πλήϑει καὶ ὑψηλός, 
ς ΄, » “ὔ Ἂ. ΄ ΒΗ 

ὡς Καλλικρατίδας, τὸν εὔχαριν καὶ ϑεραπευτικόν 

κἂν ἀσϑενὴς καὶ δύσεργος τὸ σῶμα, τὸν φιλόπονον 
» δ , Ε ΄ , ἘΣ Ν μ᾿ καὶ ῥωμαλέον, ὡς Νικίας “ἄμαχον. οὕτω γὰρ ἂν 

ἦν ὃ Γηρυόνης ξηλωτὸς ἔχων σκέλη πολλὰ καὶ 
"- ἡ μι , 3 Ὰ - - ΄ 

χεῖρας καὶ ὀφθαλμούς, εἰ πάντα μιᾷ ψυχῇ διῴκει. 
80 τοῖρ δὲ πολιτικοῖς ἔξεστι μὴ σώματα μηδὲ χρήματα 

΄ 9 ᾿, Ἁ ΄ Ἁ , πτιὶἃ', 5 , μ᾿ 

μόνον. ἀλλὰ καὶ τύχας καὶ δυνάμεις καὶ ἀρετάς, ἂν 

ὁμονοῶσιν, εἰς μίαν χρείαν συντιϑέντας εὐδοκιμεῖν 

μᾶλλον ἀπ᾽ ἄλλου περὶ τὴν αὐτὴν πρᾶξιν" οὐχ 
ὥσπερ οἵ ᾿Ζργοναῦται τὸν Ἡρακλέα καταλιπόντες 

ε8ὅ ἠναγκάζοντο διὰ τῆς γυναικωνίτιδος καταδόμενοι 

καὶ φαρμακευόμενοι σῴξειν ἑαυτοὺς καὶ κλέπτειν τὸ 

νάκος. χρυσὸν μὲν εἰς ἔνια τῶν ἱερῶν εἰσιόντες Ἐ 

6 Διομήδης} οἵ. οι. Καὶ 248 11 συνεργὸν] συνήγο- 
ρον Ὁ 1 ἂν 21 μὲν] τηϑδ]ῖη μὲν γὰρ 

ῬΙαξαγομὶ Μογα]α. 1]. Υ. 8 
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ἔξω καταλείπουσι, σίδηρον δ᾽ ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν εἰς 
οὐδὲν συνεισφέρουσιν. ἐπεὶ δὲ κοινόν ἐστιν ἱερὸν 

τὸ βῆμα Βουλαίου τε Ζ΄πηὸς καὶ Πολιέως καὶ Θέμιδος 

καὶ Ζίκης, αὐτόϑεν μὲν ἤδη φιλοπλουτίαν καὶ φιλὸ- 

χρηματίαν, ὥσπερ σίδηρον μεστὸν ἰοῦ καὶ νόσημα ὅ 

τῆς ψυχῆς, ἀποδυσάμενος εἰς ἀγορὰς καπήλων ἢ 

δανειστῶν ἀπόρριψον, 

αὐτὸς δ᾽ ἀπονόσφι τραπέσϑαι 

τὸν ἀπὸ δημοσίων χρηματιξόμενον ἡγούμενος ἀφ᾽ 

ἱερῶν κλέπτειν, ἀπὸ τάφων, ἀπὸ φίλων, ἐκ προδο- τὸ 

σίας, ἀπὸ ψευδομαρτυρίας, σύμβουλον ἄπιστον εἶναι. 

δικαστὴν ἐπίορκον, ἄρχοντα δωροδόκον, οὐδεμὶᾶς 

ἁπλῶς χαϑαρὸν ἀδικίας. ὅϑεν οὐ δεῖ πολλὰ περὶ 
Β τούτων λέγειν. 

21. Ἢ ὃὲ φιλοτιμία, καίπερ οὖσα σοβαρωτέρα ιὉ 
τῆς φιλοχερδείας, οὐκ ἐλάττονας ἔχει κῆρας ἐν πολι- 

τείχ" καὶ γὰρ τὸ τολμᾶν αὐτῇ πρόσεστι μᾶλλον" 

ἐμφύεται γὰρ οὐκ ἀργαῖς οὐδὲ ταπειναῖς ἀλλ᾽ ἐρρω- 
μέναις μάλιστα καὶ νεανικαῖς προαιρέσεσι, καὶ τὸ 
παρὰ τῶν ὄχλων ῥόϑιον πολλάκις συνεξαῖρον αὐτὴν 90 

820 χαὶ συνεξωϑοῦν τοῖς ἐπαίνοις ἀκατάσχετον ποιεῖ 

καὶ δυσμεταχείριστον. ὥσπερ οὖν ὁ Πλάτων ἀκου- 

στέον εἶναι τοῖς νέοις ἔλεγεν ἐκ παίδων εὐϑύς, ὡς 

οὔτε περικεῖσθαι χρυσὸν αὐτοῖς ἐξωϑὲεν οὔτε κε- 

κτῆσϑαι ϑέμις, οἰκεῖον ἐν τῇ ψυχῇ συμμεμιγμένον 

ἔχοντας, αἰνιττόμενος οἶμαι τὴν ἐκ γένους διατεί- 

νουσαν εἰς τὰς φύσεις αὐτῶν ἀρετήν" οὕτω παρα- 

τῷ δ 

8 Ποπι. ε 880 22 Πλάτων] ΒΡ. Ρ. 4166 
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’ Ν ’ὕ ᾿ 3 δ “- " 

μυϑώμεϑα τὴν φιλοτιμίαν, λέγοντες ἐν ἑαυτοῖς ἔχειν 

χρυσὸν ἀδιάφϑορον καὶ ἀκήρατον καὶ ἄχραντον ὑπὸ 

φϑόνου καὶ μώμου τιμήν, ἅμα λογισμῷ καὶ παρα- 

ϑεωρήσει τῶν πεπραγμένων ἡμῖν καὶ πεπολιτευμέ- 

νῶν αὐξανόμενον᾽ διὸ μὴ δεῖσϑαι γραφομένων τιμῶν Β 

ἢ πλαττομένων ἢ χαλκοτυπουμένων, ἐν αἷς καὶ τὸ 

εὐδοκιμοῦν ἀλλότριόν ἐστιν" ἐπαινεῖται γὰρ οὐχ ᾧ 
, 9 3. τῷ 9 Ξ ’ ς δ Ἁ ες 

γέγονεν ἀλλ ὑφ᾽ οὗ γέγονεν ὡς ὁ σαλπικτὴς καὶ ὃ 

δορυφόρος. ὁ δὲ Κάτων, ἤδη τότε τῆς Ρώμης κατα- 

πιμπλαμένης ἀνδριάντων, οὐκ ἐῶν αὑτοῦ γενέσϑαι 

ἱμᾶλλον᾽ ἔφη “βούλομαι πυνϑάνεσϑαί τινας, διὰ τί 

μου ἀνδριὰς οὐ κεῖται ἢ διὰ τί κεῖται. καὶ γὰρ 

φϑόνον ἔχει τὰ τοιαῦτα καὶ νομίζουσιν οὗ πολλοὶ 

τοῖς μὴ λαβοῦσιν αὐτοὶ χάριν ὀφείλειν. τοὺς δὲ 

λαβόντας αὑτοῖς καὶ βαρεῖς εἶναι, οἷον ἐπὶ μισϑῷ 

τὰς χρείας ἀπαιτοῦντας. ὥσπερ οὖν ὃ παραπλεύσας Ο 

τὴν Σύρτιν εἶτ᾽ ἀνατραπεὶς περὶ τὸν πορϑμὸν οὐδὲν 

μέγα πεποίηκεν οὐδὲ σεμνόν, οὕτως ὃ τὸ ταμιεῖον 

φυλαξάμενος καὶ τὸ δημοσιώνιον ἁλοὺς δὲ περὶ τὴν 

προεδρίαν ἢ τὸ πρυτανεῖον, ὑψηλῷ μὲν προσέπται- 

κεν ἀκρωτηρίῳ βαπτίξεται δ᾽ ὁμοίως. ἄριστος μὲν 

οὖν ὁ μηδενὸς δεόμενος τῶν τοιούτων ἀλλὰ φεύγων 
᾿ ΄ .« "2 3. ὙἋΣ ΟΕ Ή Ὑ Σις , Ἁ 

καὶ παραιτούμενος" ἂν δ᾽ ἡ μὴ ῥάδιον δήμου τινὰ 

8 τιμὴν] [ο}}1ὸ Μεαανιοῖαθ 10. ἀναϑεωρήσει Ὗ ὅ αὐξα- 
νομένην ἢ 8 ὡς ὁ σαλπικτὴς καὶ ὃ δορυφόρος] 48]. Μαᾶν]ρΊαΒ, 
τη816. οἵ. Τιομπαταὺ (Π)8 1οο. Ῥ]αὔδτοῃ. τῃ αυύθιη βρθοὺ. Ἐ8ρ1- 
τα οὐ 1888) αὰἱ Ρ. 28 τὸν δορυφόρον ῬοΙ]γο]οὐϊ ΟΡ 6886 
οοπδομπαϊῦ, τὸν σαλπιχτὴν δαΐθηι δ ἘΠΡΙΡΟμασμ, ῬοΥ ΠΟ 6 
ΒΒ [1Ὁ. σαλπικχτὴς : σαλπιγχτὴξῤῤ 1 αὑτοῖς Μεά- 
γἱρίαβ: αὐτοῖς 1. καὶ] καὶ οὐ 1άθηη, τηϑ]ῖη κοὺ 10. οἷον 
ἐπὶ ταῖς χρείαις μισϑὸν ἀπαιτοῦνταςῦ 20 μὲν ἢ 

ΘῈ 
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Ὦ χάριν ἀπώσασϑαν καὶ φιλοφροσύνην πρὸς τοῦτο 

ῥυέντος, ὥσπερ οὐκ ἀργυρίτην οὐδὲ δωρίτην ἀγῶνα 

πολιτείας ἀγωνιξομένοις ἀλλ᾽ ἱερὸν ὡς ἀληϑῶς καὶ 
στεφανίτην, ἐπιγραφή τις ἀρκεῖ καὶ πινάκιον καὶ 

ψήφισμα καὶ ϑαλλός,. ὡς ᾿Επιμενίδης ἔλαβεν ἐξ 

ἀκροπόλεως καϑήρας τὴν πόλιν. ᾿ἀναξαγόρας δὲ τὰς 
διδομένας ἀφεὶς τιμὰς ἠτήσατο τὴν ἡμέραν ἐχείνην, 
καϑ' ἣν ἂν τελευτήσῃ, τοὺς παῖδας ἀφιέναι παίζειν 

καὶ σχολάξειν ἀπὸ τῶν μαϑημάτων. τοῖς δὲ τοὺς 
Μάγους ἀνελοῦσιν ἑπτὰ Πέρσαις ἔδωκαν αὐτοῖς καὶ 

τοῖς ἀπ᾿ αὐτῶν γενομένοις εἰς τοὔμπροσϑεν τὰ σκέλη 

συνάπτοντας τῇ κεφαλῇ τὴν τιάραν φέρειν" τοῦτο 
Ε γὰρ ἐποιήσαντο σύμβολον, ὡς ἔοικε, χωροῦντες ἐπὶ 

τὴν πρᾶξιν. ἔχει δέ τι καὶ ἡ τοῦ Πιττακοῦ τιμὴ 
πολιτικόν. ἧς γὰρ ἐκτήσατο χώρας τοῖς πολίταις 

γῆν ὅσην ἐθέλοι λαβεῖν κελευσϑεὶς ἔλαβε τοσαύ- 
την, ὕσην ἐπῆλϑε τὸ ἀκόντιον αὐτοῦ βαλόντος" ὃ 
δὲ Ῥωμαῖος Κόκχλης, ὅσην ἡμέρᾳ μιᾷ χωλὸς ὧν 
περιήροσεν. οὐ γὰρ μισϑὸν εἶναι δεῖ τῆς πράξεως 

ἀλλὰ σύμβολον τὴν τιμήν, ἵνα καὶ διαμένῃ πολὺν 
χρόνον, ὥσπερ ἐχεῖναι διέμειναν. τῶν δὲ Ζημητρίου 

τοῦ Φαληρέως τριακοσίων ἀνδριάντων οὐδεὶς ἔσχεν 

ἰὸν οὐδὲ πίνον, ἀλλὰ πάντες ἔτι ζῶντος προανῃρέ- 
ϑησαν᾽ τοὺς δὲ Ζ4Ζημάδου κατεχώνευσαν εἰς ἀμίδας" 

καὶ πολλαὶ τοιαῦτα τιμαὶ πεπόνϑασιν οὐ μοχϑηρίᾳα 

τοῦ λαβόντος μόνον ἀλλὰ καὶ μεγέϑει τοῦ δοϑέν- 

τος δυσχερανϑεῖσαι. διὸ κάλλιστον καὶ βεβαιότατον 

185 Κόκλης ΒΒ] ΘΘηΒ5: πόπλιος 10. ὅσην ὟὟΥ : ἣν 
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εὐτέλεια τιμῆς φυλαχτήριον, αἵ δὲ μεγάλαι καὶ ὑπέ- 
οογκχον καὶ βάρος ἔχουσαι παραπλησίως τοῖς ἀσυμ- 

μέτροις ἀνδριᾶσι ταχὺ περιτρέπονται. 
28. Ὀνομάξω δὲ νῦν τιμάς, ἃς οἵ πολλοὶ κατ᾽ 

5 Εμπεδοκλέα 
6 τ ,ὔ τὸ , ΄ τ. ΡΥ, Ἁ 2 5 ἣ ϑέμις οὐ καλέουσι, νόμῳ δ᾽ ἐπίφημι καὶ αὐτός 

ἐπεὶ τήν γ᾽ ἀληϑινὴν τιμὴν καὶ χάριν ἱδρυμένην ἐν 

εὐνοίᾳ καὶ διαϑέσει τῶν μεμνημένων οὐχ ὑπερό- 

ψεται πολιτικὸς ἀνήρ. οὐδέ γε δόξαν ἀτιμάθδει 831 

10 φεύγων τό ἱτοῖς πέλας ἁνδάνειν᾽, ὡς ἠξίου Ζημόκρι- 
2 «ολ Ἁ » 2 " Ἐν 2 

τος. οὐδὲ γὰρ κυνῶν ἀσπασμὸς οὐδ ἵππων εὔνοια 

ϑηραταῖς καὶ ἱπποτρόφοις ἀπόβλητον, ἀλλὰ καὶ χρή- 
Ἁ Ὁ ἢ ὕ, λὴ 7 ΄ 

σιμον καὶ ἡδὺ συντρόφοις καὶ συνήϑεσι ζῴοις τοι- 

αὐύτην ἐνεργάσασϑαι διάϑεσιν πρὸς αὑτόν, οἵαν ὃ 

Δυσιμάχου κύων ἐπεδείκνυτο καὶ τῶν ᾿Δχιλλέως 

ἵππων ὃ ποιητὴς διηγεῖται περὶ τὸν Πάτροκλον᾽ 

οἶμαι. δ᾽ ἂν καὶ τὰς μελίττας ἀπαλλάττειν βέλτιον, 

εἶ τοὺς τρέφοντας χαὶ ϑεραπεύοντας ἀσπάξεσϑαι καὶ Β 

προσίεσθαν μᾶλλον ἢ κεντεῖν καὶ χαλεπαίνειν ἐβού- 
εν ἃ , Ν - [4 ΡΥ 

90 λοντο᾽ νυνὶ δὲ ταύτας μὲν καπνῷ κολάζουσιν, ἵπ- 

πους δ᾽ ὑβοιστὰς καὶ κύνας ἀποστάτας κλοιοῖς καὶ 

χαλινοῖς ἄγουσιν ἠναγκασμένους᾽ ἄνϑρωπον δ᾽ ἀν- 
, 7) Ἁ »-» Ὁ , 2 ολ 3 3. “α ϑρώπῳ χειροήϑη καὶ πρᾶον ἑκουσίως οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ 

πίστις εὐνοίας καὶ καλοκαγαϑίας δόξα καὶ δικαιοσύ- 

5 νης παρίστησιν. ἧ καὶ 4Δημοσϑένης ὀρϑῶς μέγιστον 

1 σι 

ὅ Ἐμπεδοκλέα] ΜυΠΔΟΗ. 1 Ρ. 8 τβ. 112. 6 ἡ ϑέμις 
οὐ Μ: ἡ ϑέμις ἸΙΌτΙ. εἶναι Ὁ. 1118 Ὁ. 'ὉΙ εἰκαίως ὨΌΘΌπθυτιβ 
10 Ζημόκριτος] Μ]]ΔΟΗ. 1 Ρ. 856 16 ὁ ποιητὴς] Ποιὰ. 
Τ' 404 2 Ζημοσϑένης] 0, 24 
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ἀποφαίνεται πρὸς τοὺς τυράννους φυλακτήριον ἀπι- 

στίαν ταῖς πόλεσι" τοῦτο γὰρ μάλιστα τῆς ψυχῆς 

τὸ μέρος, ᾧ πιστεύομεν, ἁλώσιμόν ἐστιν. ὥσπερ 
οὖν τῆς Κασάνδρας ἀδοξούσης ἀνόνητος ἦν ἡ μαν- 
τικὴ τοῖς πολίταις 

"ὕ ἄκραντα γάρ με᾽ φησίν ᾿ἔϑηκε ϑεσπίζειν ϑεός, 

καὶ πρὸς παϑόντων κἀν κακοῖσι κειμένων 
σοφὴ κέκλημαι, πρὶν παϑεῖν δέ “μαίνομαι" 

οὕτως ἡ πρὸς ᾿άΑρχύταν πίστις καὶ πρὸς Βάττον 

εὔνοια τῶν πολιτῶν μεγάλα τοὺς χρωμένους αὐτοῖς 
διὰ τὴν δόξαν ὠφέλησε. καὶ τοῦτο μὲν πρῶτον καὶ 
μέγιστον ἔνεστι τῇ δόξῃ τῇ τῶν πολιτικῶν ἀγαϑόν, 

ἡ πάροδον ἐπὶ τὰς πράξεις διδοῦσα πίστις" δεύτερον 

δ᾽ ὅτι πρὸς τοὺς βασχάνους καὶ πονηροὺς ὅπλον ἡ 

παρὰ τῶν πολλῶν εὔνοια τοῖς ἀγαϑοῖς ἐστιν 

ὥς ὅτε μήτηρ 

παιδὸς ἐέργει μυῖαν, ὅϑ᾽ ἡδέν λέξεται ὕπνῳ," 

ἀπερύκουσα τὸν φϑόνον χαὶ πρὸς τὰς δυνάμεις 

ἐπανισοῦσα τὸν ἀγεννῆ τοῖς εὐπατρίδαις καὶ τὸν 

πένητα τοῖς πλουσίοις καὶ τὸν ἰδιώτην τοῖς ἄρχουσι" 

καὶ ὅλως, ὅταν ἀλήϑεια καὶ ἀρετὴ προσγένηται, 
φορόν ἐστι πνεῦμα καὶ βέβαιον ἐπὶ τὴν πολιτείαν. 
σκόπει δὲ τὴν ἐναντίαν καταμανϑάνων διάϑεσιν ἐν 

τοῖς παραδείγμασι. τοὺς μὲν γὰρ ΖἹιονυσίου παῖδας 

καὶ τὴν γυναῖκα καταπορνεύσαντες οἷ περὶ τὴν ᾽Ιτα- 

λίαν ἀνεῖλον, εἶτα καύσαντες τὰ σώματα τὴν τέφραν 

6 Ναυοκ, Ῥ. 919 8 μαίνομαι] τθϑοῖθ 86 Βεδοὺ 1. 6. 
λέγουσί μὲ μαίνεσθαι 106 ἤομῃ. “180 84 τοὺς] τὰς ΟὐΥδ685 
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κατέσπειραν ἐκ πλοίου κατὰ τῆς ϑαλάττης. Μενάν- 

δρου δέ τινος ἐν Βάκτροις ἐπιεικῶς βασιλεύσαντος 

εἶτ᾽ ἀποϑανόντος ἐπὶ στρατοπέδου. τὴν μὲν ἄλλην 

ἐποιήσαντο κηδείαν κατὰ τὸ κοινὸν αἱ πόλεις, περὶ 

ὃὲ τῶν λειψάνων αὐτοῦ καταστάντες εἰς ἀγῶνα 
’ ’ Ὁ“ , ’ ", - μόλις συνέβησαν, ὥστε νειμάμενοι μέρος ἴσον τῆς 
᾿ 9 »" Ἁ ’ὔ - Ἁ -" 

τέφρας ἀπελϑεῖν. καὶ γενεσθϑαι μνημεῖα παρὰ πᾶσι 
3 ΄ 53 3 “ Ν 9 ’ 

τἀνδρός. αὐὖϑις “Ακραγαντῖνοι μὲν ἀπαλλαγέντες 
[ά 2 ’, ’ - δ ΞΖ 4 

Φαλάριδος ἐψηφίσαντο μηδένα φορεῖν ἱμάτιον γλαύ- 

κινον" οἵ γὰρ ὑπηρέται τοῦ τυράννου γλαυκίνοις 

ἐχρῶντο "π ομπσς Πέρσαι δ᾽. ὅτι γρυπὸς ἦν ὃ 
Κῦρος. ἔτι χαὶ νῦν ἐρῶσι τῶν ἐὥνὰ νὰ καὶ καλλί- 

στους ὑπολαμβάνουσιν. 
3 ἤ 3 ΄ [κ4 

20. Οὕτως ἁπάντων ἐρώτων ἰσχυρότατος ἅμα 

καὶ ϑειότατός ἐστιν ὃ πόλεσι καὶ δήμοις πρὸς ἕνα 

δι᾿ ἀρετὴν ἐγγιγνόμενος" αἱ δ᾽ ἀπὸ ϑεάτρων ἢ νεμή- 
6 μ᾿} [4 Ξ δ ΄ ΑῚ ἣ᾿ ᾿ ὃδ 

ἑῶν ἢ μονομάχων ψευθδῶνυμοι τιμᾶν καὶ ψευθο- 

μάρτυρες ἕταιρικαῖς ἐοίκασι κολακείαις ὄχλων. ἀεὶ 
- ΄ Ἁ ’, , 3 ΄ὔ 

τῷ διδόντι καὶ χαριξομένῳ προσμειδιώντων ἐφή- 

μερόν τινα χαὶ ἀβέβαιον δόξαν. εὖ μὲν οὖν ὁ 
πρώτως εἰπὼν καταλυϑῆναι δῆμον ὑπὸ τοῦ πρώτου 

δεκάσαντος συνεῖδεν. ὅτι τὴν ἰσγὺν ἀποβάλλουσιν 5 Ϊ χ 
οἱ πολλοὶ τοῦ λαμβάνειν ἥττονες γενόμενοι" δεῖ δὲ 899 

καὶ τοὺς δεχάξοντας οἴεσϑαι καταλύειν ἑαυτούς. 

ὅταν ἀναλωμάτων μεγάλων ὠνούμενοι τὴν δόξαν 

ἰσχυροὺς ποιῶσι καὶ ϑρασεῖς τοὺς πολλούς, ὡς μέγα 
κι “- 5 , , " 

τι χαὶ δοῦναι καὶ ἀφελέσθαι κυρίους ὄντας. 

8 ἕ; τοῦ ἀνδρός 21 πρώτως ΘαθΘΌΠΘοΥΙαΒ: πρῶτος 
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90. Οὐ μὴν διὰ τοῦτο μικρολογητέον ἐν τοῖς 
νενομισμένοις φιλοτιμήμασι, τῶν πραγμάτων εὐπο- 
ρίαν παρεχόντων ὡς μᾶλλον οἵ πολλοὶ μὴ μεταδὶ- 

δόντα τῶν ἰδίων πλούσιον ἢ πένητα τῶν δημοσίων 

κλέπτοντα δι᾽ ἔχϑους ἔχουσιν, ὑπεροψίαν τοῦτο καὶ 

περιφρόνησιν αὑτῶν ἐκεῖνο δ᾽ ἀνάγκην ἡγούμενοι. 

Β γιγνέσϑωσαν οὖν αἵ μεταδόσεις πρῶτον μὲν ἀντὶ 
μηδενός" οὕτω γὰρ ἐχπλήττουσι καὶ χειροῦνται 

μᾶλλον τοὺς λαμβάνοντας" ἔπειτα σὺν καιρῷ πρό- 

φασιν ἀστείαν καὶ καλὴν ἔχοντι, μετὰ τιμῆς ϑεοῦ 

πάντας ἀγούσης πρὸς εὐσέβειαν" ἐγγίγνεται γὰρ ἅμα 

τοῖς πολλοῖς ἰσχυρὰ διάϑεσις καὶ δόξα τοῦ τὸ δαι- 

μόνιον εἶναι μέγα καὶ σεμνόν, ὅταν, οὺἣς αὐτοὶ 

τιμῶσι καὶ μεγάλους νομίζουσιν, οὕτως ἀφειδῶς καὶ 

προϑύμως περὶ τὸ ϑεῖον ὁρῶσι φιλοτιμουμένους. 

ὥσπερ οὖν ὃ Πλάτων ἀφεῖλε τῶν. παιδευομένων 
νέων τὴν ἁρμονίαν τὴν “ύδιον καὶ τὴν ἰαστί, τὴν 

μὲν τὸ ϑρηνῶδες καὶ φιλοπενϑὲς ἡμῶν ἐγείρουσαν 

τῆς ψυχῆς, τὴν δὲ τὸ πρὸς ἡδονὰς ὀλισϑηρὸν καὶ 
ἀκόλαστον αὔξουσαν" οὕτω σὺ τῶν φιλοτιμιῶν ὅσαι : 
τὸ φονικὸν καὶ ϑηριῶδες ἢ τὸ βωμολόχον καὶ ἀκό- 

λαστον ἐρεϑίζουσι καὶ τρέφουσι. μάλιστα μὲν ἐξέ- 

λαυνε τῆς πόλεως, εἰ δὲ μή, φεῦγε καὶ διαμάχου 
τοῖς πολλοῖς αἰτουμένοις τὰ τοιαῦτα ϑεάματα᾽ χρη- 
στὰς δὲ χαὶ σώφρονας ἀεὶ ποιοῦ τῶν ἀναλωμάτων : 

ὑποϑέσεις, τὸ καλὸν ἢ τὸ ἀναγκαῖον ἐχούσας τέλος 

6 αὑτῶν ἕ: αὐτῶν 16 Πλάτων] Πρ. γ. 398 6 
117 Λύδιον) τ18]}1π μιξολυδιστὶ ἰαστὶ) οἵ, ΡΒ] αὐ. 1. 1. 
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ἢ τὸ γοῦν ἡδὺ καὶ χεχαρισμένον ἄνευ βλάβης καὶ 
ὕβρεως προσούσης. 

81. “ν δ᾽ ἡ τὰ τῆς οὐσίας μέτρια καὶ κέντρῳ Ὁ 

καὶ διαστήματι περιγραφόμενα πρὸς τὴν χρείαν, 

5 οὔτ᾽ ἀγεννὲς οὔτε ταπεινὸν οὐδέν ἐστι πενίαν ὃμο- 
λογοῦντα ταῖς τῶν ἐχόντων ἐξίστασϑαι φιλοτιμίαις, 

καὶ μὴ δανειξόμενον οἰκτρὸν ἅμα καὶ καταγέλαστον 

εἶναι περὶ τὰς λειτουργίας" οὐ γὰρ λανϑάνουσιν 

ἐξασϑενοῦντες ἢ φίλοις ἐνοχλοῦντες ἢ ϑωπεύοντες 

ι. δανειστάς, ὥστε μὴ δόξαν αὐτοῖς μηδ᾽ ἰσχὺν ἀλλὰ 
μᾶλλον αἰσχύνην καὶ καταφρόνησιν ἀπὸ τῶν τοιού- 
τῶν ἀναλωμάτων ὑπάρχειν. διὸ χρήσιμον ἀεὶ πρὸς ΕΒ 

τὰ τοιαῦτα μεμνῆσθαι τοῦ “αμάχου καὶ τοῦ Φω- 

κίωνος" οὗτος μὲν γάρ, ἀξιούντων αὐτὸν ἐν ϑυσίᾳ 

τό τῶν ᾿4ϑηναίων ἐπιδοῦναι καὶ κροτούντων πολλάκις 

"αἰσχυνοίμην ἄν᾽ εἶπεν “ὑμῖν μὲν ἐπιδιδοὺς Καλ- 

λικλεῖ δὲ τούτῳ μὴ ἀποδιδούς.᾽ δείξας τὸν δανει- 

στήν. “άμαχος δ᾽ ἐν τοῖς τῆς στρατηγίας ἀεὶ προσ- 
ἔγραφεν ἀπολογισμοῖς ἀργύριον εἰς κρηπῖδας αὑτῷ 

20 καὶ ἱμάτιον. Ἕρμωνι δὲ Θεσσαλοὶ φεύγοντι τὴν 
ἀρχὴν ὑπὸ πενίας ἐψηφίσαντο λάγυνον οἴνου κατὰ 

μῆνα διδόναι καὶ μέδιωνον ἀλφίτων ἀφ᾽ ἕκάστης 

τετράδος. οὕτως οὔτ᾽ ἀγεννές ἐστι πενίαν ὁμολογεῖν. 

οὔτε λείπονται πρὸς δύναμιν ἐν πόλεσι τῶν ἑστιών- Ἐ 

586 τῶν καὶ χορηγούντων οὗ πένητες, ἂν παρρησίαν ἀπ᾽ 

ἀρετῆς καὶ πίστιν ἔχωσι. δεῖ δὴ μάλιστα κρατεῖν 

ἑαυτῶν ἐν τοῖς τοιούτοις καὶ μήτ᾽ εἰς πεδία κατα- 

βαίνειν πεξὸν ἱππεῦσι μαχούμενον μήτ᾽ ἐπὶ στάδια 

καὶ ϑυμέλας χαὶ τραπέξας πένητα πλουσίοις ὑπὲρ 



1.9 ῬΒΑΒΟΒΡΤΑ ΘΕΒΕΝΌΑΕ ΒΕΙΡΌΒΙΙΟΑΕ, 

δόξης καὶ δυναστείας διαγωνιξόμενον" ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ἀρε- 

τῆς καὶ φρονήματος ἀεὶ μετὰ λόγου πειρωμένοις 
ἄγειν τὴν πόλιν, οἷς οὐ μόνον τὸ καλὸν καὶ τὸ 

828 σεμνὸν ἀλλὰ καὶ τὸ χεχαρισμένον καὶ ἀγωγὸν 

Β 

ἔνεστι ᾿ Κροισείων αἱρετώτερον στατήρων. οὐ γὰρ 

αὐθάδης οὐδ᾽ ἐπαχϑὴς ὃ χρηστὸς οὐδ᾽ αὐϑέκαστός 
ἔστιν ὃ σώφρων ἀνὴρ καί 

στείχει πολίταις ὄμμ᾽ ἔχων ἰδεῖν πικρόν." 

ἀλλὰ πρῶτον μὲν εὐπροσήγορος καὶ κοινὸς ὧν πε- 
λάσαι καὶ προσελθεῖν ἅπασιν. οἰκίαν τὲ παρέχων 
ἄκλειστον ὡς λιμένα φύξιμον ἀεὶ τοῖς χρήξουσι, 
καὶ τὸ κηδεμονικὸν καὶ φιλάνϑρωπον οὐ χρείαις 

οὐδὲ πράξεσι μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ συναλγεῖν πταίουσι 
καὶ χατορϑοῦσι συγχαίρειν ἐπιδεικνύμενος" οὐδαμῇ 

δὲ λυπηρὸς οὐδ᾽ ἐνοχλῶν οἰκετῶν πλήϑει περὶ λου- 

τρὸν ἢ καταλήψεσι τόπων ἐν ϑεάτροις οὐδὲ τοῖς 

εἰς τρυφὴν καὶ πολυτέλειαν ἐπιφϑόνοις παράσημος" 

ἀλλ᾽ ἴσος καὶ ὁμαλὸς ἐσϑῆτι καὶ διαίτῃ καὶ τροφαῖς 
παίδων καὶ ϑεραπείᾳ γυναικός, οἷον ὁμοδημεῖν καὶ 

συνανϑρωπεῖν τοῖς πολλοῖς βουλόμενος. ἔπειτα 

σύμβουλον εὔνουν καὶ συνήγορον ἄμισϑον καὶ διαλ- 

1 ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ἀρετῆς καὶ φρονήματος ἀμεταβόλου πειϑοῦς 
ἡνίοις (γ9ὶ ἡνίαις) ἄγειν τὴν πόλιν ΜαάανίρίυΒ. θα πει- 
ρωμένοις ἴὰπηρ. οὐτὰ διαγωνιξόμενον 8.0 ἨΪΠῚ αἰδὶ ΘΟΥΤΊρ', 

ἀλλ[4 τοῖς] ᾿4π᾿ ἀρετῆς καὶ φρον. ἀεὶ μετὰ λόγου (ααὖὺ ἀμε- 
ταβόλου) πειρωμένοις οο.{. ὉΔΟΙ͂Σ ΡΟ]]αο. ὃ, 87. 9, 84 οὖ 
ῬᾶρΘ Ἰθχίοοῃ ἴῃ. ν. Κροῖσος. ϑ'οα ἔογύ. ἐρατώτερον αὐὐ αἷρε- 
τώτερον Ῥ]αθαΤΟΒΙ σγουρὰ θοῦ 8. Ναυοῖς. Ρρ. 919. 17 ἐπι- 
φϑόνοις παρασήμοις ἢ. Μα]ῖτὴ ἐπιφϑόνοις παρασήμων, ΠῚ 
ΟΡΌΠΩΙ χα θοηῦ παράσιμον ν6] παράσημον 

μ- 9 

1ὅ 



ΡΒΑΒΟΈΡΤΑ ΟΕΒΕΝΌΑΕ ΒΕΙΡΌΒΙΙΟΑΒ. 125 

λακτὴν εὐμενῆ πρὸς γυναῖκας ἀνδρῶν καὶ φίλων 

πρὸς ἀλλήλους παρέχων ἑαυτὸν οὐ μικρὸν ἡμέρας 

μέρος ἐπὶ τοῦ βήματος ἢ τοῦ λογείου πολιτευόμενος. 
τς ἢ. ἰκ ᾿ ΡΣ , 

εἰτ ἤδη πάντα τὸν ἄλλον βίον 
5 “τ 3... 49 ΘΕῸΝ ὥστ ’ ἱ: Ρ] ᾿ς ἕλκων ἐφ᾽ αὑτὸν ὥστε καικίας νέφη 

τὰς χρείας καὶ τὰς οἰκονομίας πανταχόϑεν᾽ ἀλλὰ 
δημοσιεύων ἀεὶ ταῖς φροντίσι, καὶ τὴν πολιτείαν 

βίον καὶ πρᾶξιν οὐκ ἀσχολίαν ὥσπερ οἵ πολλοὶ καὶ 
λειτουργίαν ἡγούμενος, πᾶσι τούτοις καὶ τοῖς τοιού- 

το τοις ἐπιστρέφει καὶ προσάγεται τοὺς πολλούς, νόϑα 

καὶ κίβδηλα τὰ τῶν ἄλλων ϑωπεύματα καὶ δελε- 
ἄσματα πρὺς τὴν τούτου κηδεμονίαν καὶ φρόνησιν 

δρῶντας. οἵ μὲν γὰρ 4ημητρίου κόλακες οὐκ ἠξίουν 

βασιλεῖς τοὺς ἄλλους προσαγορεύειν, ἀλλὰ τὸν μὲν 

1 Σέλευκον ἐλεφαντάρχην τὸν δὲ “υσίμαχον γαξοφύ- 

λακα τὸν δὲ Πτολεμαῖον ναύαρχον ἐχάλουν, τὸν δ᾽ 
᾿4γαϑοκλέα νησιάρχην" οἵ δὲ πολλοί, κἂν ἐν ἀρχῇ 

τὸν ἀγαθὸν καὶ φρόνιμον ἀπορρίψωσιν, ὕστερον 
καταμανϑάνοντες τὴν ἀλήϑειαν αὐτοῦ καὶ τὸ ἦϑος 

90 τοῦτον ἡγοῦνται μόνον πολιτικὸν καὶ δημοτικὸν καὶ 
2 “- 2 ΡΒ. Χ Ἁ 5 ᾿" 3 

ἄρχοντα. τῶν δ᾽ ἄλλων τὸν μὲν χορηγὸν τὸν ὃ 

ἑστιάτορα τὸν δὲ γυμνασίαρχον καὶ νομίζουσι καὶ 

καλοῦσιν. εἶϑ᾽ ὥσπερ ἐν τοῖς συμποσίοις, Καλλίου 
δαπανῶντος ἢ ̓ 4λκιβιάδου, Σωκράτης ἀκούεται καὶ 

Ὁ δ , ’ »} [ἢ Ο 2 - 
985 πρὸς Σωκράτην πάντες ἀποβλέπουσιν. οὕτως ἕν ταῖς 

ὑγιαινούσαις πόλεσιν ᾿Ισμηνίας μὲν ἐπιδίδωσι καὶ 

δειπνίζξει “ίχας καὶ χορηγεῖ Νικήρατος, ᾿Επαμεινών- 

ὅ Νδυοῖ. ρ. 8ὅ8. Κοοκ. 8 Ρ. 612 αὑτὸν Μ: ἑαυτὸν 
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δας δὲ καὶ ᾿Ζριστείδης καὶ Πύσανδρος καὶ ἄρχουσι 
καὶ πολιτεύονται καὶ στρατηγοῦσι. πρὸς ἃ χρὴ 

βλέποντα μὴ ταπεινοῦσϑαι μηδ᾽ ἐκπεπλῆχϑαι τὴν 
ἐκ ϑεάτρων καὶ ὀπτανείων καὶ πολυανδρίων προῦσ- 

ισταμένην τοῖς ὄχλοις δόξαν, ὡς ὀλίγον χρόνον 

ἐπιξῶσαν καὶ τοῖς μονομάχοις καὶ ταῖς σκηναῖς 

ὁμοῦ συνδιαλυομένην, ἔντιμον δὲ μηδὲν μηδὲ σεμ- 
νὸν ἔχουσαν. 

ΕΒ 82. Οἱ μὲν οὖν ἔμπειροι ϑεραπείας καὶ τροφῆς 
μελιττῶν τὸν μάλιστα βομβοῦντα τῶν σίμβλων καὶ το 

ϑορύβου μεστὸν τοῦτον εὐθηνεῖν καὶ ὑγιαίνειν νο- 

μίξουσιν᾽ ᾧ δὲ τοῦ λογικοῦ καὶ πολιτικοῦ σμήνους 

ἐπιμέλειαν ἔχειν ὁ ϑεὸς ἔδωκεν, ἡσυχίᾳ μάλιστα 

καὶ πραότητι δήμου τεχμαιρόμενος εὐδαιμονίαν τὰ 

μὲν ἄλλα τοῦ Σόλωνος ἀποδέξεται καὶ μιμήσεται τ 
κατὰ δύναμιν, ἀπορήσει δὲ καὶ ϑαυμάσει τί παϑὼν 

ἐχεῖνος ὁ ἀνὴρ ἔγραψεν ἄτιμον εἶναι τὸν ἐν στάδει 

824 πόλεως μηδετέροις προσϑέμενον. οὔτε γὰρ σώματι 

νοσοῦντι γίγνεται μεταβολῆς ἀρχὴ πρὸς τὸ ὑγιαί- 

νειν ἀπὸ τῶν συννοσούντων μερῶν, ἀλλ᾽ ὅταν ἡ 

παρὰ τοῖς ἐρρωμένοις ἰσχύσασα χρᾶσις ἐκστήσῃ τὸ 

παρὰ φύσιν. ἔν τὲ δήμῳ στασιάσαντι μὴ δεινὴν 

μηδ᾽ ὀλέϑριον στάσιν ἀλλὰ παυσομένην ποτὲ δεῖ 
τὸ ἀπαϑὲς καὶ τὸ ὑγιαῖνον ἐγκεκρᾶσϑαι πολὺ καὶ 
παραμένειν καὶ συνοικεῖν" ἐπιρρεῖ γὰρ τούτῳ τὸ 56 

οἰκεῖον ἐκ τῶν σωφρονούντων καὶ δίεισι διὰ τοῦ 

οι 

συν 

τ 0 

πτ͵χτπεατοον“““ 

1 καὶ ἄρχουσι] ἄρχουσι Ἐν. Βογέ. ΘχοΙϊαϊῦ ΑἸΙααΪὰ 4 προσ- 
γενομένην τοῖς ὀχλαγωγοῖς ΝΥ. Ῥταθδίεῦ γυϊσαῦύδ 9 οὖν] 
ΟἸΏ. Π16] 2ῦ τούτῳ] οὕτω Μ 
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νενοσηκότος" αἱ δὲ δι᾿’ ὅλων ἀναταραχϑεῖσαι πόλεις 
- [4 μ᾿ ᾽ 9 , ω 

κομιδῇ διεφρϑάρησαν, ἂν μή τινος ἀνάγκης ἔξωϑεν 

τυχοῦσαι καὶ κολάσεως ὑπὸ κακῶν βίᾳ σωφρονή- 
σωσιν. οὐ μὴν ἀναίσϑητον οὐδ᾽ ἀνάλγητον ἐν στά- 

- 7 Χ ᾿ δ εἰς »} ΄, 
σει καϑῆσϑαι προσήκει τὴν περὶ αὑτὸν ἀταραξίαν 

ὑμνοῦντα καὶ τὸν ἀπράγμονα καὶ μακάριον βίον, 

ἐν ἑτέροις ἐπιτερπόμενον ἀγνωμονοῦσιν" ἀλλ᾽ ἐν- 

ταῦϑα δεῖ μάλιστα τὸν Θηραμένους κόϑορνον ὑπο- 

δούμενον ἀμφοτέροις ὁμιλεῖν καὶ μηδετέροις προῦ- 
, Ἢ ΄ Ἁ τακδϑ. » ᾿ " τίϑεσϑαι. δόξεις γὰρ οὐχὶ τῷ μὴ συναδικεῖν 

ἀλλότριος ἀλλὰ τῷ βοηϑεῖν κοινὸς εἶναι πάντων᾽ 

καὶ τὸ μὴ συνατυχεῖν οὐχ ἕξει φϑόνον, ἂν πᾶσι 
φαίνῃ συναλγῶν ὁμοίως. κράτιστον δὲ προνοεῖν, 

ὅπως μηδέποτε στασιάξωσι, καὶ τοῦτο τῆς πολιτικῆς 

ὥσπερ τέχνης μέγιστον ἡγεῖσϑαι καὶ κάλλιστον. ὅρα 
“2 Ω “-- ’ 3 - -»“ ΄ 3 [4 γάρ, ὅτι τῶν μεγίστων ἀγαϑῶν ταῖς πόλεσιν, εἰρή- 

νης ἐλευϑερίας εὐετηρίας εὐανδρίας ὁμονοίας, πρὸς 

μὲν εἰρήνην οὐδὲν οἵ δῆμοι τῶν πολιτικῶν ἔν γὲ 
- ’ ΄ ; τι ’ Ἃ ᾿ δ -» τῷ παρόντι χρόνῳ δέονται" πέφευγε γὰρ ἐξ ἡμῶν 

0 χαὶ ἠφάνισται πᾶς μὲν Ἕλλην πᾶς δὲ βάρβαρος 

πόλεμος" ἐλευϑερίας δ᾽ ὅσον οἵ χρατοῦντες νέμουσι, 

τοῖς δήμοις μέτεστι καὶ τὸ πλέον ἴσως οὐκ ἄμει- 

νον᾽ εὐφορίαν δὲ γῆς ἄφϑονον εὐμενῆ τε κρᾶσιν 
ὡρῶν καὶ τίκτειν γυναῖκας “ἐοικότα τέχνα γονεῦσι᾽ 

16 ὥσπερ] δα. πέρας Μεαν]ρίαβ; Π1}1] ορῦθ 16 ὅτι 
τῶν] ὄντων ἢ. Μα]τη ὅτι τῶν μεγίστων ἀγαϑῶν ὄντων 
90 πᾶς μὲν Ἕλλην πᾶς δὲ βάρβαρος πόλεμος] εἴ. Τπυο. 2, 86: 
βάρβαρον ἢ Ἕλληνα πόλεμον ἐπιόντα, 5θἃ Τμαογᾶ. Ἰηΐοτ- 
Ῥυθῖθβ Ἰοοῦτη Ρ]αὐδγομθαμι πΘρ]θχθυπηῦ 24. ποῦ ΕΙ͂ΘΗΣ 
ΟΡ 288 

σ 
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Ὁ χαὶ σωτηρίαν τοῖς γεννωμένοις εὐχόμενος ὅ γὲ 
σώφρων αἰτήσεται παρὰ ϑεῶν τοῖς ἑαυτοῦ πολί- 

ταις. λείπεται δὴ τῷ πολιτικῷ μόνον ἐκ τῶν ὑπο- 

κειμένων ἔργων. ὃ μηδενὸς ἔλαττόν ἐστι τῶν ἀγαθῶν, 

ὁμόνοιαν ἐμποιεῖν καὶ φιλίαν ἀεὶ τοῖς συνοικοῦσιν, δ 

ἔριδας δὲ καὶ διχοφροσύνας καὶ δυσμένειαν ἐξαιρεῖν 
ἅπασαν, ὥσπερ ἐν φίλων διαφοραῖς, τὸ μᾶλλον 

οἰόμενον ἀδικεῖσθαι μέρος ἐξομιλοῦντα πρότερον 
καὶ συναδικεῖσϑαι δοκοῦντα καὶ συναγανακτεῖν, εἶϑ᾽ 
οὕτως ἐπιχειροῦντα πραύνειν καὶ διδάσκειν ὅτι τῶν 10 

βιάξεσϑαι καὶ νικᾶν ἐριξόντων οἵ παρέντες οὐκ 
Ἐ ἐπιεικείᾳ καὶ ἤϑει μόνον ἀλλὰ καὶ φρονήματι καὶ 

μεγέϑει ψυχῆς διαφέρουσι. καὶ μικρὸν ὑφιέμενοι 
νικῶσιν ἐν τοῖς καλλίστοις καὶ μεγίστοις" ἔπειτα 

καὶ καϑ' ἕνα καὶ κοινῇ διδάσκοντα καὶ φράξοντα ιὖ 

τὴν τῶν Ἑλληνικῶν πραγμάτων ἀσϑένειαν, ἧς ἕν 
ἀπολαῦσαι ἄμεινόν ἐστι τοῖς εὖ: φρονοῦσι, μεϑ᾽ 
ἡσυχίας καὶ ὁμονοίας καταβιῶναι, μηδὲν ἐν μέσῳ 

τῆς τύχης ἄϑλον ὑπολελοιπυίας. τίς γὰρ ἡγεμονία, 
τίς δόξα τοῖς περιγενομένοις; ποία δύναμις, ἣν 30 

μικρὸν ἀνθυπάτου διάταγμα κατέλυσεν ἢ μετέστη- 

Ἐ σεν εἰς ἄλλον, οὐδὲν οὐδ᾽ ἂν παραμένῃ σπουδῆς 
ἄξιον ἔχουσαν; ἐπεὶ δέ, ὥσπερ ἐμπρησμὸς οὐ πολ- 
λάκις ἐκ τόπων ἱερῶν ἄρχεται καὶ δημοσίων, ἀλλὰ 

λύχνος τις ἐν οἰκίᾳ παραμεληϑεὶς ἢ συρφετὸς δια- 98 

καεὶς ἀνῆκε φλόγα πολλὴν καὶ δημοσίαν φϑορὰν 

1 καὶ δἀᾶά. ἢ 4 ἔργον ΟοΥδθ8 11 παρέντες Χ: 
παρόντες. ϑ'6α τηδ]1τὰ παριέντες 10 ἕν ἀπολαῦσαι Μεᾶ- 
γὶρίαβ: ἐναπολαῦσαι 21 οὐ κατέλυσεν ὙΥ 
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ἀπεργασαμένην, οὕτως οὐκ ἀεὶ στάσιν πόλεως αἱ 

περὶ τὰ κοινὰ φιλονεικίαι διακάουσιν, ἀλλὰ πολλά- 89 

κις ἐκ πραγμάτων καὶ προσχρουμάτων ἰδίων εἰς 

δημόσιον αἵ διαφοραὺ προελϑοῦσαι συνετάραξαν 

ἅπασαν τὴν πόλιν" οὐδενὸς ἧττον τῷ πολιτικῷ προσ- 
ἤκει ταῦτ᾽ ἰᾶσθαι καὶ προκαταλαμβάνειν, ὅπως τὰ 
μὲν οὐδ᾽ ὅλως ἔσται τὰ δὲ παύσεται ταχέως. τὰ δ᾽ 

οὐ λήψεται μέγεϑος οὐδ᾽ ἅψεται τῶν δημοσίων, ἀλλ᾽ 

ἐν αὐτοῖς μενεῖ τοῖς διαφερομένοις. αὐτόν τε προῦ- 

ἔχοντα καὶ φράζοντα τοῖς ἄλλοις. ὡς ἴδια κοινῶν 

καὶ μιχρὰ μεγάλων αἴτια καϑίσταται παροφϑέντα 

καὶ μὴ τυχόντα ϑεραπείας ἐν ἀρχῇ μηδὲ παρηγο- 
ρίας" οἷον ἐν Δελφοῖς ὃ μέγιστος λέγεται γενέσϑαι 

νεωτερισμὸς ὑπὸ Κράτητος. οὗ μέλλων ϑυγατέρα 

γαμεῖν Ὀρσίλαος ὃ Φάλιδος, εἶτα, τοῦ κρατῆρος 
αὐτομάτως ἐπὶ ταῖς σπονδαῖς μέσου ῥαγέντος, οἰω- 

νισάμενος καὶ καταλιπὼν τὴν νύμφην ἀπῆλϑε μετὰ 

τοῦ πατρός" ὁ δὲ Κράτης ὀλίγον ὕστερον ϑύουσιν 

αὐτοῖς ὑποβαλὼν χρυσίον τι τῶν ἱερῶν κατεκρήμνισε 

τὸν Ὀρσίλαον καὶ τὸν ἀδελφὸν ἀκρίτους, καὶ πάλιν 
τῶν φίλων τινὰς καὶ οἰκείων ἱκετεύοντας ἐν τῷ 

ἱερῶ τῆς Προναίας ἀνεῖλε᾽ πολλῶν δὲ τοιούτων 
γενομένων, ἀποχτείναντες οὗ ΖΙελφοὶ τὸν Κράτητα 
καὶ τοὺς συστασιάσαντας ἔκ τῶν χρημάτων ἐναγι- 

κῶν προσαγορευϑέντων τοὺς κάτω ναοὺς ἀνῳκοδό- 
μησαν. ἐν δὲ Συρακούσαις δυεῖν νεανίσκων συνή- 

ϑὼν ὁ μὲν τὸν ἐρώμενον τοῦ ἑτέρου λαβὼν φυλάσσειν 

ὅ Δ οὐδενὸς ἧττον ᾿ἱποϊριὺ ἃροάοβῖὀ 22 Κα]ὑνγαββουαβ: 
προνοίας 
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διέφϑειρεν ἀποδημοῦντος, ὁ δ᾽ ἐκείνῳ πάλυν ὥσπερ 

ἀνταποδιδοὺς ὕβριν ἐμοίχευσε τὴν γυναῖκα" τῶν δὲ 
πρεσβυτέρων τις εἰς βουλὴν παρελϑὼν ἐκέλευσεν 
ἀμφοτέρους ἐλαύνειν, πρὶν ἀπολαῦσαι καὶ ἀναπλη- 
σϑῆναι τὴν πόλιν ἀπ᾽ αὐτῶν τῆς ἔχϑρας᾽ οὐ μὴν 
ἔπεισεν, ἀλλ᾽ ἐκ τούτου στασιάσαντες ἐπὶ συμφοραῖς 

Ὁ μεγάλαις τὴν ἀρίστην πολιτείαν ἀνέτρεψαν. ἔχεις 

δὲ δήπου καὶ αὐτὸς οἰκεῖα παραδείγματα, τὴν Παρ- 

δάλα πρὸς Τυρρηνὸν ἔχϑραν, ὡς ὀλίγον ἐδέησεν 

ἀνελεῖν τὰς Σάρδεις, ἐξ αἰτιῶν μικρῶν καὶ ἰδίων 

εἰς ἀπόστασιν καὶ πόλεμον ἐμβαλοῦσα. διὸ χρὴ μὴ 

καταφρονεῖν τὸν πολιτικὸν ὥσπερ ἕν σώματι προῦσ- 

κρουμάτων διαδρομὰς ὀξείας ἐχόντων, ἀλλ᾽ ἐπι- 

λαμβάνεσϑαι καὶ πιέζειν καὶ βοηϑεῖν᾽" προσοχῇ γάρ, 

ὥς φησιν ὃ Κάτων, καὶ τὸ μέγα γίγνεται μικρὸν 

καὶ τὸ μικρὸν εἰς τὸ μηδὲν ἄγεται. μηχανὴ δ᾽ ἐπὶ 
ταῦτα πειϑοῦς οὐκ ἔστι μείξων ἢ τὸ παρέχειν ἑαυτὸν 

ἐν ταῖς ἰδίαις διαφοραῖς ἥμερον διαλλακτήν, ἀμή- 

νιτον, ἐπὶ τῶν πρώτων αἰτιῶν μένοντα καὶ μηδενὶ 

προστιϑέντα φιλονεικίαν μηδ᾽ ὀργὴν μηδ᾽ ἄλλο πάϑος 

ἐμποιοῦν τραχύτητα καὶ πικρίαν τοῖς ἀναγκαίοις 

ἀμφισβητήμασι. τῶν μὲν γὰρ ἐν ταῖς παλαίστραις 

διαμαχομένων ἐπισφαίροις περιδέουσι τὰς χεῖρας, 
ὅπως εἰς ἀνήκεστον ἡ ἅμιλλα μηδὲν ἐχπίπτῃ, μαλα- 

κὴν ἔχουσα τὴν πληγὴν καὶ ἄλυπον" ἐν δὲ ταῖς 

κρίσεσι καὶ ταῖς δίκαις πρὸς τοὺς πολίτας ἄμεινόν 

4 Οοτδθβ: ἀπολέσαι 8 ἕ; παρδάλαου 9 Βρηβ6]οΥ.: 
ὀλίγου 11 στάσιν ἢ 12 Ἔ; προσχρουσμάτων 28 ἐπι- 
σφαίροις περιδέουσι] οἵ, ῬΙαύ. ἀ6 Ἰιορσο, Ρ. 880} 
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ἐστι καϑαραῖς καὶ ψιλαῖς ταῖς αἰτίαις χρώμενον 
ἀγωνίζεσϑαι, καὶ μὴ καϑάπερ βέλη τὰ πράγματα 

χαράσσοντα καὶ φαρμάσσοντα ταῖς βλασφημίαις καὶ Τὶ 
ταῖς κακοηϑείαις καὶ ταῖς ἀπειλαῖς ἀνήκεστα καὶ 

5 μεγάλα καὶ δημόσια ποιεῖν. ὁ γὰρ οὕτω προσφερό- 

μενος τοῖς καϑ'᾿ αὑτὸν ὑπηκόους ἕξει καὶ τοὺς 

ἄλλους αἱ δὲ περὶ τὰ δημόσια φιλοτιμίαν, τῶν 
ἰδίων ὑφαιρουμένων ἀπεχϑειῶν, εὐτελεῖς γίγνονται 

καὶ δυσχερὲς οὐδὲν οὐδ᾽ ἀνήκεστον ἐπιφέρουσιν. 

ῬΙυξΑαγοῦ! Μοτδ]ΐα. ΧΟ]. Υ. 9 



8285 ΠΕΡῚ ΜΟΝΑΡΧΙΆΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑ- 
ΤΊΑΣ. ΚΑΙ ΟΛΙΠΆΑΡΧΙΑΣ. 

1. ἘΞ Εἰς τοῦτο δὴ τὸ δικαστήριον καὶ αὐτὸς 
Β εἰσάγων τὴν γενομένην μοι πρὸς ὑμᾶς διάλεξιν 

ἐχϑές, ὥμην τῆς πολιτικῆς ἀρετῆς ὕπαρ οὐκ ὄναρ ὃ 
ἀκοῦσαι λεγούσης 

ἱκεχρότηται χρυσέα κρηπὶς ἱεραῖσιν ἀοιδαῖς.᾿ 

ὁ προτρεπόμενος καὶ διαίρων ἐπὶ πολιτείαν βέβλη- 
ται λόγος" ἐχτίνωμεν ἤδη τὴν ὀφειλομένην ἐποικο- 

δομοῦντες τῇ προτροπῇ διδασκαλίαν, ὀφείλεται δὲ τὸ 
τῷ παραδεδεγμένῳ τὴν ἐπὶ τὸ πράττειν τὰ κοινὰ 

προτροπὴν καὶ ὁδρμὴν ἑξῆς ἀκοῦσαι καὶ λαβεῖν 

παραγγέλματα πολιτείας, οἷς χρώμενος, ὡς ἀνυστόν 

Ο ἔστιν ἀνθρώπῳ, δημωφελὴς ἔσται, μετ᾽ ἀσφαλείας 
ἅμα καὶ τιμῆς δικαίας εὖ τιϑέμενος τὸ οἰκεῖον. ὃ τ 

δὲ προὔργου μέν ἐστιν εἰς τὰ μέλλοντα τοῖς δὲ 

προλελεγμένοις ἕπεται. σκεπτέον ἥτις ἀρίστη πολι- 

τεία. καϑάπερ γὰρ ἀνθρώπου βίοι πλείονες, ἔστι 

καὶ δήμου ἡ πολιτεία βίος" ὥστε λαβεῖν τὴν ἀρίστην 

8 ἰδ0. ᾿παϊουνιὺ ὟΥ ὅ οὐκ Χ: ἢ οἵ. Ηομ. τ 847 
7 ΒΟΙΡΊ.. Ῥ. 802 8 ὁ Ὑ :Ὁ. καὶ] δὲ καὶ “οοᾶ. ἘΠ ἀπᾶθ 
ἕογῦ. δὴ καὶ [1Ὁ. ϑ'αϊπμηδβῖαβ: διαιρῶν 10. βέβληται] 46]. 
ΘΟταῆα 9. ἐχτίνωμεν ὟὟΥ : εἰ ἀττικῷ μὲν 106 μὲν] νῦν-Β 
11 ἥτις] ἰητὴρ τὴ 18 ἕ: πλέονες 19 ἡ ΒΜ Ἣ 10. λαβεῖν] 
“Ἱαθηῦαν ΠΟΠΠ]]1᾿ Θχο1556᾽ ὟὟ 
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ἀναγκαῖον" ἢ γὰρ ἐκ πασῶν αἱρήσεται ταύτην ὃ 
πολιτικὸς ἢ τῶν λοιπῶν τὴν ὁμοιοτάτην, εἰ ταύτην 

ἀδύνατον. : 

2. ΖΔέγεται μὲν δὴ πολιτεία καὶ μετάληψις τῶν 

ὅδ ἐν πόλει δικαίων" ὥς φαμὲν ᾿“΄λεξάνδρῳ πολιτείαν 

Μεγαρεῖς ψηφίσασθαι" τοῦ δ᾽ εἰς γέλωτα ϑεμένου 

τὴν σπουδὴν αὐτῶν. εἰπεῖν ἐκείνους ὅτι μόνῳ πρό- 

τερον τὴν πολιτείαν ᾿Ηρακλεῖ καὶ μετ᾽ ἐχεῖνον αὐτῷ 
ψηφίσαιντο" τὸν δὲ ϑαυμάσαντα δέξασϑαι τὸ τίμιον Ὁ 

10 ἐν τῷ σπανίῳ τιϑέμενον. λέγεται δὲ καὶ βίος ἀνδρὸς 

πολιτικοῦ καὶ τὰ κοινὰ πράττοντος πολιτεία" καϑὸ 

τὴν Περικλέους πολιτείαν ἐπαινοῦμεν καὶ τὴν Βίαν- 

τος. ψέγομεν δὲ τὴν Ὑπερβόλου καὶ Κλέωνος. ἔνιοι 
δὲ χαὶ μίαν πρᾶξιν εὔστοχον εἰς τὰ κοινὰ καὶ 

ι5 λαμπρὰν πολιτείαν προσαγορεύουσιν. οἷον χρημά- 

τῶν ἐπίδοσιν. διάλυσιν πολέμου, ψηφίσματος εἰσή- 

γησιν᾽ καϑὸ καὶ πολιτεύσασϑαι τὸν δεῖνα σήμερον 

λέγομεν, εἰ τύχοι τι διαπραξάμενος ἐν κοινῷ τῶν 
δεόντων. 

Ὁ 80. Παρὰ πάντα ταῦτα λέγεται πολιτεία τάξις 
καὶ κατάστασις πόλεως διοικοῦσα τὰς πράξεις" καϑά Εὶ 

φασι τρεῖς εἶναι πολιτείας. μοναρχίαν καὶ ὀλι- 

γαρχίαν καὶ δημοχρατίαν, ὧν καὶ ἩΗρόδοτος ἐν τῇ 
τρίτῃ σύγκρισιν πεποίηται" καὶ δοχοῦσι γενικώταται 

95 εἶναι. τὰς γὰρ ἄλλας, ὥσπερ ἐν τοῖς μουσικοῖς 
διαγράμμασι τῶν πρώτων τρόπων ἀνιεμένων ἢ ἐπι- 

τεινομένων, συμβέβηκε παρακρούσεις καὶ διαφϑορὰς 

28 Ἡρόδοτος] 8, 80 --- 84 24 εἶναι γενικώταται 
ΒΘΗΞΘΙΘΥῸΒ 

9 ̓ς 
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Ε' κατ᾽ ἔλλειψιν καὶ ὑπερβολὴν εἶναι. ταύτας δὲ καὶ 
πλεῖστον καὶ μέγιστον ἐν ἡγεμονίαις δυνηϑείσας τῶν 

ἐθνῶν ἀπεκληρώσαντο τὰς πολιτείας, Πέρσαι μὲν 
αὐτοκρατῆ βασιλείαν καὶ ἀνυπεύϑυνον, Σπαρτιᾶται 

δ᾽ ἀριστοκρατικὴν ὀλιγαρχίαν καὶ αὐθϑέκαστον, ᾽48η- 
ναῖον δ᾽ αὐτόνομον χαὶ ἄκρατον δημοκρατίαν. ὧν 

ἁμαρτανομένων παρατροπαὶ καὶ ὑπερχύδεις εἰσὺν αἵ 

λεγόμεναι τυραννίδες καὶ δυναστεῖαι καὶ ὀχλοκρα- 
τίαν" ὅταν βασιλεία μὲν ὕβριν ἐντέκῃ καὶ τὸ ἀνυπεύ- 

827 ϑυνον" ἐλ ορχ δ᾽ ὑπερφροσύνην καὶ τὸ αὔϑαδεο᾽" 
ΟἹ ΡΌΧΟΟΤ δ᾽ ἀναρχίαν. ἰσύτην δ᾽ ἀμετρίαν, πᾶσαι 

δὲ τὸ ἀνόητον. 

4, Ὥσπερ οὖν ὁ ἁρμονικὸς καὶ μουσικὸς ἀνὴρ 
παντὶ μὲν ὀργάνῳ χρήσεται προσῳδῷ τεχνικῶς ἃρ- 
μοσάμενος καὶ λόγῳ κρούων ἕκαστον, ὡς πέφυκεν 

ἐμμελὲς ὑπηχεῖν᾽ ἤδη μέντοι συμβούλῳ Πλάτωνι 

χρησάμενος, πηκχτίδας, σαμβύκας καὶ ψαλτήρια πο- 

λύφϑογγα καὶ βαρβίτους καὶ τρίγωνα παραπέμψας, 

τὴν λύραν καὶ τὴν κιϑάραν προτιμήσει" τὸν αὐτὸν 

τρόπον ὃ πολιτικὸς ἀνὴρ εὖ μὲν ὀλιγαρχίαν “ακω- 

νικὴν καὶ “υκχούργειον μεταχειριεῖται, συναρμοσά- 

μδνος αὑτῷ τοὺς ἰσοκρατεῖς καὶ ὁμοτίμους ἄνδρας, 

ἡσυχῇ προσβιαξόμενος" εὖ δὲ πολυφϑόγγῳ καὶ πο- 

λυχόρδῳ συνοίσεται δημοκρατία, τὰ μὲν ἀνιεὶς τὰ 
δ᾽ ἐπιτείνων τῆς πολιτείας, χαλάσας τ᾽ ἐν καιρῷ καὶ 

1 καὶ πλεῖστον --- δυνηϑείσας] τὰ πλεῖστον --- δυνηϑέντα 
ῬαύχιρηΒ 2 τῶν ἐθνῶν] πλ8}1η τὰ πλεῖστα τῶν ἐϑνῶν 
9 καὶ τὸ Ῥεύχισίαϑβ 11 δ᾽ ἢ 106 Πλάτωνι] Ἐθρ. Ρ. 899 ἃ 
18 τρίγωνα Χ ὁχ Β]αΐομθ: τρίβωνα 
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καρτερῶς αὖϑις ἐμφύς, ἀντιβῆναι καὶ ἀντισχεῖν 

ἐπιστάμενος" εἰ δ᾽ αἵρεσις αὐτῷ δοϑείη. καϑάπερ 

ὀργάνων τῶν πολιτειῶν. οὐκ ἂν ἄλλην ἕλοιτο πλὴν 

τὴν μοναρχίαν, Πλάτωνι πειϑόμενος, τὴν μόνην 

δυναμένην τὸν ἐντελῆ καὶ ὄρϑιον ἐχεῖνον ὡς ἀλη- 

ϑῶς τῆς ἀρετῆς τόνον ἀνασχέσθαι καὶ μήτε πρὸς 

ἀνάγκην μήτε πρὸς χάριν ἁρμόσαι τοῦ συμφέροντος. 

αἱ μὲν γὰρ ἄλλαι πολιτεῖαι τρόπον τινὰ κρατού- 

ὠξναν κρατοῦσι καὶ φερόμεναι φέρουσι τὸν πολιτι- 

κόν, οὐκ ἔχοντα τὴν ἰσχὺν βέβαιον ἐπὶ τούτους. παρ᾽ 

ὧν ἔχει τὸ ἰσχῦον, ἀλλὰ πολλάκις ἀναγκαξόμενον 
τὸ Αἰσχύλειον ἀναφωνεῖν, ᾧ πρὸς τὴν τύχην ἐχρῆτο 

Ζημήτριος ὃ πολιορχητὴς ἀποβαλὼν τὴν ἡγεμονίαν 

σύ τοί μὲ φυσᾷς σύ με καταίϑειν μοι δοκεῖς". ὁ ἘΞ 

1 ἁρμόσαι τι Ἠαυίξθητιβ 10 Μ: τούτου 14 Νὅυοκ. 
ΒΤ μὲ φυσᾷς]) μ᾽ ἔφυσας οοττϊραπὺ, 568 νυϊσαύθιῃ 
Ὀθπ6 86 ὨϑΌρτΘ ρυΐο 10. μοι} οοθϑϑιὺ οχ Υ1ὺ. Πουμθίν. 
6.90 10. 186. 5Ιρῃιηοαγιῦ Πα ΘΌΠΘΥαΒ, ὟΝ ρτϑθθαμπῦθ 

Ο 



ῬὌ 
ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΜῊ ΔΕΙ͂Ν ΔΑΝΕΊΖΕΣΘΑΙ. 

1. Ὁ Πλάτων ἐν τοῖς Νόμοις οὐκ ἐᾷ μεταλαμβά- 

Ε νεν ὕδατος ἀλλοτρίου τοὺς γείτονας, ἂν μὴ παρ᾽ 
αὑτοῖς ὀρύξαντες ἄχρι τῆς κεραμίτιδος καλουμένης 

γῆς ἄγονον εὕρωσι νάματος τὸ χωρίον" ἣ γὰρ κερα- ὅ 

ὠῖτις φύσιν ἔχουσα λιπαρὰν καὶ πυκνὴν στέγει πα- 
ραλαβοῦσα τὸ ὑγρὸν καὶ οὐ διέίησι" δεῖν δὲ μετα- 
λαμβάνειν τἀλλοτρίου τοὺς ἴδιον χτήσασϑαι μὴ 

δυναμένους" ἀπορίᾳ γὰρ βοηϑεῖν τὸν νόμον. ἄρ᾽ οὐ 

δὴ ἔδει καὶ περὶ χρημάτων εἶναι νόμον, ὅπως μὴ τὸ 

Ε' δανείζωνται παρ᾽ ἑτέρων μηδ᾽ ἐπ᾽ ἀλλοτρίας πηγὰς 

βαδίζωσι. μὴ πρότερον οἴκοι τὰς αὑτῶν ἀφορμὰς 

ἐξελέγξαντες καὶ συναγαγόντες ὥσπερ ἔκ λιβάδων 

τὸ χρήσιμον καὶ ἀναγκαῖον αὑτοῖς; νυνὶ δ᾽ ὑπὸ 
τρυφῆς καὶ μαλακίας ἢ πολυτελείας οὐ χρῶνται τοῖς τ 

ἑαυτῶν, ἔχοντες, ἀλλὰ λαμβάνουσιν ἐπὶ πολλῷ παρ᾽ 

ἑτέρων, μὴ δεόμενοι" τεχμήριον δὲ μέγα" τοῖς γὰρ 

ἀπόροις οὐ δανείζουσιν, ἀλλὰ βουλομένοις εὐπορίαν . 

τιν᾽ ἑαυτοῖς χτᾶσϑαι᾽ καὶ μάρτυρα δίδωσι καὶ βε- 

2 Νόμοις] 46 Τιορσρ. Ῥ. .844 Ὁ 1 δεῖν Χ: δεῖ 9 βοη- 
Δεῖν] δαα. ἔφη ἢ 10. ἄρ᾽ οὐ Ῥυθῦπουιβ: ρα γ6] ἄρα 
8 ἔ: τοῦ ἁλλοτρίον 10 δὴ ἔδει καὶ Ἧ: δέδεικται 10. εἶναι) 
ϑεῖναι ἃ 18 ἀλλ᾽ ὁ βουλόμενος -- ἑαυτῷ κτᾶσϑαι καὶ μάρτ. 
δίδωσι καὶ βεβ. ἀξιῶν ὅτι ἔχει πιστεύεσθαι Μαάνίρίυϑ 
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βαιωτὴν ἄξιον, ὅτι ἔχει πιστεύεσϑαι. δέον ἔχοντα 

μὴ δανείξεσϑαι. 

ὦ, Τί ϑεραπεύεις τὸν τραπεζίτην ἢ πραγματευ- 

τήν; ἀπὸ τῆς ἰδίας δάνεισαι τραπέζης᾽ ἐκπώματ᾽ 898 

ἔχεις, παροψίδας ἀργυρᾶς, λεκανίδας᾽ ὑπόϑου ταῦτα 

τῇ χρεία" τὴν δὲ τράπεξαν ἡ καλὴ “Ζυλὶς ἢ Τένεδος 
ἀντικοσμήσει τοῖς κεραμεοῖς,. καϑαρωτέροις οὖσι 

τῶν ἀργυρῶν" οὐκ ὄξει τόχου βαρὺ καὶ δυσχερὲς 

ὥσπερ ἰοῦ καϑ᾽ ἡμέραν ἐπιρρυπαίνοντος τὴν πολυ- 

τέλειαν, οὐδ᾽ ἀναμνήσει τῶν καλανδῶν καὶ τῆς 

νουμηνίας. ἣν ἱερωτάτην ἡμερῶν οὖσαν ἀποφράδα 

ποιοῦσιν οὗ δανεισταὶ καὶ στύγιον. τοὺς μὲν γὰρ 
ἀντὶ τοῦ πωλεῖν τιϑέντας ἐνέχυρα τὰ αὑτῶν οὐδ᾽ 

ἂν ὃ ϑεὸς σῴσειεν ὃ Κτήσιος᾽ αἰσχύνονται τιμὴν 

λαμβάνοντες. οὐκ αἰσχύνονται τόκον τῶν ἰδίων 

διδόντες. καίτοι ὅ γε Περικλῆς ἐκεῖνος τὸν τῆς 

ϑεᾶς κόσμον. ἄγοντα τάλαντα τεσσαράκοντα χρυσίου 

ἀπέφϑου. περιαιρετὸν ἐποίησεν, ὅπως, ἔφη. χρησά- 

μενοι πρὸς τὸν πόλεμον αὖϑις ἀποδῶμεν μὴ ἔλαττον" 

οὐχοῦν καὶ ἡμεῖς ὥσπερ ἐν πολιορκίᾳ ταῖς χρείαις 

μὴ παραδεχώμεϑα φρουρὰν δανειστοῦ πολεμίου, 

μηδ᾽ ὁρᾶν τὰ αὑτῶν ἐπὶ δουλείᾳ διδόμενα" ἀλλὰ 
τῆς τραπέζης περιελόντες τὰ μὴ χρήσιμα, τῆς κοί- 

της, τῶν ὀχημάτων, τῆς διαίτης, ἐλευϑέρους δια- 

φυλάττωμεν ἑαυτούς, ὡς ἀποδώσοντες αὖϑις, ἐὰν 
εὐτυχήσωμεν. 

16 καίτοι γ᾽ ὃ Ἠρϊησίαβ, 5684 οὗ Ρ. 980. 121 ἢ 1738 ἃ. 
φοῦ ἃ, 11120. ἰὉ. Περικλῆς] Τμυο. 3,18 19 μὴ ἐλάσσω 
ΤΉ ΟΥαΙα15 Ἰ1ΌΥῚ 22 ὁρᾶν] βϑηπθπι) οϑῦ, ρομαοὺ ἃ παρα- 
δεχώμεϑα Ὁ. δεδεμένα ΜδανΙρὶαϑ 

Β 
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σ᾽ 8. 41 μὲν οὖν Ρωμαίων γυναῖκες εἰς ἀπαρχὴν 
τῷ Πυϑίῳ ᾿ἀπόλλωνι τὸν κόσμον ἐπέδωκαν, ὅϑεν 
ὁ χρυσοῦς κρατὴρ εἰς ΖΙελφοὺς ἐπέμφϑη" αἱ δὲ 
Καρχηδονίων γυναῖκες ἐχκείραντο τὰς κεφαλὰς καὶ 

ταῖς ϑριξὶν ἐντεῖναι τὰς μηχανὰς καὶ τὰ Ὄὕργανα δ 
παρέσχον ὑπὲρ τῆς πατρίδος" ἡμεῖς δὲ τὴν αὐτάρ- 
κειαν αἰσχυνόμενοι καταδουλοῦμεν ἑαυτοὺς ὑποϑή- 

καις καὶ συμβολαίοις, δέον εἰς αὐτὰ τὰ χρήσιμα 

συσταλέντας καὶ συδσπειραϑέντας ἔκ τῶν ἀχρήστων 

καὶ περιττῶν κατακοπέντων ἢ πραϑέντων ἐλευϑερίας τὸ 
αὑτοῖς ἱερὸν ἱδρύσασϑαι καὶ τέκνοις καὶ γυναιξίν. 

Ὁ ἡ μὲν γὰρ ᾿ἄρτεμις ἡ ἐν ᾿Εφέσῳ τοῖς χρεώσταις, 
ὅταν καταφύγωσιν εἰς τὸ ἱερὸν αὐτῆς. ἀσυλίαν 

παρέχει καὶ ἄδειαν ἀπὸ τῶν δανείων" τὸ δὲ τῆς ' 
εὐτελείας καὶ ἄσυλον καὶ ἄβατον πανταχοῦ τοῖρ ι΄ 

σώφροσιν ἀναπέπταται, πολλῆς σχολῆς εὐρυχωρίαν 

παρέχον ἱλαρὰν καὶ ἐπίτιμον. ὡς γὰρ ἡ Πυϑία τοῖς ' 

᾿ϑηναίοις περὶ τὰ Μηδικὰ τεῖχος ξύλινον διδόναι β 
τὸν ϑεὸν ἔφη, κἀκεῖνοι τὴν χώραν καὶ τὴν πόλιν 

καὶ τὰ χτήματα καὶ τὰς οἰκίας ἀφέντες εἰς τὰς ναῦς Ὁ 
κατέφυγον ὑπὲρ τῆς ἐλευϑερίας, οὕτως ἡμῖν ὁ ϑεὸς 

δίδωσι ξυλίνην τράπεξαν καὶ κεραμεᾶν λεκάνην καὶ 
τραχὺ ἱμάτιον, ἐὰν ἐλεύϑεροι ζῆν ἐθέλωμεν. 

17 μηδὲ σύ γ᾽ ἱπποσύνας τὲ μένειν. 

μηδ᾽ ὀχήματα ζευχτὰ κερασφόρα καὶ κατάργυρα, ἃ 6 

τόκοι ταχεῖς καταλαμβάνουσι καὶ παρατρέχουσιν" 

16 μετὰ πολλῆς Μεαν!ρὶαβ 18 τεῖχος ξύλινον) οἵ. 
Ηδυ. 7,141 24 ρου. 1.1. δ κερασφόρα] κατάχρυσα νΕ] 
καταπόρφυρα Ἐ,, ὅ'6α [οτῦ. ἢ. 6. ὀχήματα κερασφόροις ἐζευγμένα 
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2 2 ΡΒ αν ῇ ἣ ΙΑ ’ ἀλλ᾽ ὄνῳ τινὶ τῷ τυχόντι καὶ καβάλλῃ χρώμενος 

φεῦγε πολέμιον καὶ τύραννον δανειστήν, οὐ γῆν 

αἰτοῦντα καὶ ὕδωρ ὡς ὃ Μῆδος. ἀλλὰ τῆς ἐλευ- 

ϑερίας ἁπτόμενον καὶ προγράφοντα τὴν ἐπιτιμίαν" 
Ἂ᾿ ν . ᾽ τ᾿ ᾿ Ἂι " ᾿ "2 κἂν μὴ διδῶς, ἐνοχλοῦντα᾽ κἂν ἔχῃς, μὴ λαμβά- 

γοντα᾽ χἂν πωλῇς, ἐπευωνίξζοντα᾽ κἂν μὴ πωλῆς; ΄.ς ὁι 

ἀναγκάζοντα" κἂν δικάξῃς. ἐντυγχάνοντα" κἂν ὀμό- 
δῃς, ἐπιτάττοντα᾽ κἂν βαδίξῃς ἐπὶ ϑύρας, ἀπο- 
κπλείοντα᾽ κἂν οἴκοι μένῃς, ἐπισταϑμεύοντα καὶ 

1ὸ ϑυροχοποῦντα. 

4. Τί γὰρ ὥνησε Σόλων ᾿4ϑηναίους ἀπαλλάξας 

τοῦ ἐπὶ τοῖς σώμασιν ὀφείλειν; δουλεύουσι γὰρ 
ἅπασι τοῖς ἀφανισταῖς. μᾶλλον δ᾽ οὐδ᾽ αὐτοῖς" τί 
γὰρ ἦν τὸ δεινόν; ἀλλὰ δούλοις ὑβρισταῖς καὶ βαρ- 

1ι6 βάροις καὶ ἀγρίοις, ὥσπερ οὺς ὁ Πλάτων φησὶ καϑ’ 
“Ἄιδου διαπύρους κολαστὰς καὶ δημοκοίνους ἐφεστάναι 

τοῖς ἠσεβηκόσι. καὶ γὰρ οὗτοι τὴν ἀγορὰν ἀσεβῶν 

χώραν ἀποδείξαντες τοῖς ἀϑλίοις χρεώσταις γυπῶν 829 
δίκην ἔσϑουσι καὶ ὑποχείρουσιν αὐτούς “ὑδέρτρον 

90 ἔσω δύνοντες,᾽ τοὺς δ᾽ ὥσπερ Ταντάλους ἐφεστῶτες 

εἴργουσι γεύσασϑαι τῶν ἰδίων τρυγῶντας καὶ συγ- 

κομίξοντας. ὡς δὲ ΖὨαρεῖος ἐπὶ τὰς ᾿4ϑήνας ἔπεμψε 
ΖΙἄτιν καὶ ᾿“ρταφέρνην ἐν ταῖς χερσὶν ἁλύσεις ἔχον- 
τας καὶ δεσμὰ κατὰ τῶν αἰχμαλῴτων, παραπλησίως 

95 οὗτοι τῶν χειρογράφων καὶ συμβολαίων ὥσπερ πε- 

ῶ γῆν Χ: πῦρ 4 Μαεαανιριαβ: προσγράφοντα τ δι- 
κάξῃ Ὗ 18 ἀφανισταῖς) δανεισταῖς Μ ὀ 10. οὐδ᾽ ΒαΒ1]66η- 

89. [Ὁ. ἑαυτοῖς τηὸῖΪϊ 1 ὁ] οπι. θὰ 10. Πλάτων] Βθρ. 
“ν».01ὅ 9 19 Ηοῃ. 1 δὅ18 20 εἴσω τῆρὶ 
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δῶν ἐπὶ τὴν ᾿Ελλάδα κομίξοντες ἀγγεῖα μεστὰ τὰς 
πόλεις ἐπιπορεύονται καὶ διελαύνουσι, σπείροντες 

Β οὐχ ἥμερον καρπόν ὡς ὃ Τριπτόλεμος, ἀλλ᾽ ὀφλη- 
μάτων ῥίζας πολυπόνους καὶ πολυτόκους καὶ δυδσεκ- 

λείπτους τιϑέντες, αἱ κύκλῳ νεμόμεναι καὶ περι- 5 

βλαστάνουσαι κάμπτουσι καὶ ἄγχουσι τὰς πόλειο. 

τοὺς μὲν γὰρ λαγὼς λέγουσι τίκτειν ἅμα καὶ τρέ- 
φειν ἕτερα καὶ ἐπικυΐϊσκεσϑανι πάλιν, τὰ δὲ τῶν 
μαστιγιῶν τούτων καὶ βαρβάρων χρέα πρὶν ἢ συλ- 
λαβεῖν τίκτει" διδόντες γὰρ εὐθὺς ἀπαιτοῦσι καὶ τὸ 
τιϑέντες αἴρουσι καὶ δανείξουσιν ὃ λαμβάνουσιν 

ὑπὲρ τοῦ δανεῖσαι. 
Ὁ. Δέγεται μὲν παρὰ Μεσδηνίοις 

σ ᾿ἔστι Πύλος πρὸ Πύλοιο, Πύλος γε μὲν ἔστι 
[καὶ ἄλλος" ιὉ 

λεχϑήσεται δὲ πρὸς τοὺς δανειστάς 

“ἔστι τόκος πρὸ τόκοιο, τόχος γε μὲν ἔστι καὶ 
[ἄλλος.ἢ 

εἶτα τῶν φυσικῶν δήπου καταγελῶσι, λεγόντων 
μηδὲν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος γενέσϑαι᾽ παρὰ τούτοις γὰρ 30 

ἐκ τοῦ μηκέτ᾽ ὄντος μηδ᾽ ὑφεστῶτος γεννᾶται τόκος" 

καὶ τὸ τελωνεῖν ὄνειδος ἡγοῦνται, τοῦ νόμου δι- 

δόντος" αὐτοὶ γὰρ παρανόμως δανείξουσι τελωνοῦν- 

τες, μᾶλλον δ᾽, εἶ δεῖ τἀληϑὲς εἰπεῖν, ἐν τῷ δα- 
νείζειν χρεωχοποῦντες" ὃ γὰρ οὗ γράφει λαμβάνων 535 

4 δυσεκχλτρίπτους γν6] δυσεκνίπτους Ὦ ὅ παραβλαστά- 
ψνουσαν Ἰ)ΟΘΏΠΘΥΒ 14 οἵ, δίγων. 8 ο. 7 (Ὁ. 889). Αὐϊδύ. 
πα. 1059 28 γὰρ ἕ ῶῦ οὗ Βοηρδγβίαβ: οὐ 
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ἔλαττον χρεωκοπεῖται. καίτοι Πέρσαι γε τὸ ψεύ- 
δεσϑαι δεύτερον ἡγοῦνται τῶν ἁμαρτημάτων. πρῶ- 

τον δὲ τὸ ὀφείλειν. ὅτι καὶ τὸ ψεύδεσϑαι τοῖς 
ὀφείλουσι συμβαίνει πολλάκις. ψεύδονται δὲ μᾶλλον 

οὗ δανείζοντες καὶ ῥαδιουργοῦσιν ἐν ταῖς ἑαυτῶν 
2 , , ’ -» » -“ ΄ 

ἑφημερίσι, γράφοντες ὅτι τῷ δεῖνι τοσοῦτον διδόα- 

σιν, ἔλαττον διδόντες" καὶ τὸ ψεῦδος αἰτίαν ἔχει 

πλεονεξίαν, οὐκ ἀνάγκην οὐδ᾽ ἀπορίαν. ἀλλ᾽ ἀπλη- 

στίαν, ἧς ἀναπόλαυστόν ἐστιν αὐτοῖς τὸ τέλος καὶ 
2 Ἁ τὸ ΄ Χ - 2 , ,᾽ Ἁ 
ἀνωφελὲς ὀλέϑριον δὲ τοῖς ἀδικουμένοις. οὔτε γὰρ 

ἀγροὺς οὺς ἀφαιροῦνται τῶν χρεωστῶν γεωργοῦσιν. 
ϑ')ς (0, ἐῆς υϑρ, 2 »-»ὝἭ 3 ΄ 2 , 3 - 

οὔτ οἰκίας αὐτῶν, ἐκβαλόντες ἑἕκείνους, οἰκοῦσιν, 

οὔτε τραπέζας παρατίϑενται οὔτ᾽ ἐσθῆτας ἐκείνων" 

ἀλλὰ πρῶτός τις ἀπόλωλε, καὶ δεύτερος κυνηγετεῖται 

ὑπ᾽ ἐκείνου δελεαζόμενος. νέμεται γὰρ ὡς πῦρ τὸ 

ἄγριον αὐξόμενον ὀλέϑρῳ καὶ φϑορᾷ τῶν ἐμπεσόν- 

τῶν, ἄλλον ἐξ ἄλλου καταναλίσκον" ὃ δὲ τοῦτο 
ῥιπίζων καὶ τρέφων ἐπὶ πολλοὺς δανειστὴς οὐδὲν 

ἔχει πλέον ἢ διὰ χρόνου λαβὼν ἀναγνῶναι πόσους 

πέπρακε καὶ πόσους ἐκβέβληκε καὶ πόϑεν που κυ- 

λινδόμενον καὶ σωρευόμενον διαβέβηκε τὸ ἀργύριον. 

0. Καὶ ταῦτα μή μ᾽ οἴεσϑε λέγειν πόλεμον ἐξε- 

νηνοχότα πρὸς τοὺς δανειστά'.,͵ 

οὐ γὰρ πώποτ᾽ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν οὐδὲ μὲν 

[ππους "ἢ 

1 Πέρσαι γε] οἵ, Ἡδτγοά. 1,188. 2 πρῶτον -- δεύτερον 
Ηογοαούμβ τϑούϊβ 18 ἐκείνων] δ. φοροῦσιν Β. ἀμφιέν- 
νυνται Μεαγιρὶαβ 20 που κυλινδόμενον) ποῦ κυλινδόμε- 
νον ῬτηρουῖαβΒ. προσχυλινδόμενον Μοανῖρσταβ 24 Ἠοτη. 
Α 1δ4 
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Β ἀλλ᾽ ἐνδεικνύμενον τοῖς προχείρως δανειξομένοιρ, 

ὅσην ἔχει τὸ πρᾶγμα αἰσχύνην καὶ ἀνελευϑερίαν 
καὶ ὅτι τὸ δανείζεσϑαι τῆς ἐσχάτης ἀφροσύνης καὶ 
μαλακίας ἐστίν. ἔχειο; μὴ δανείσῃ, οὐ γὰρ ἀπορεῖς. 

οὐκ ἔχεις; μὴ δανείσῃ, οὐ γὰρ ἐχτίδεις. κατ᾽ ἰδίαν ὅ 

δ᾽ οὕτως ἕκάτερα σκοπῶμεν. ὃ Κάτων πρός τινα 
πρεσβύτην πονηρευόμενον “ὦ ἄνϑρωπε., τί τῷ γήρα᾽ 

ἔφη 'πολλὰ κακὰ ἔχοντι τὴν ἔκ τῆς πονηρίας αἰσχύ- 

νὴν προστίϑης;᾽ οὐκοῦν καὶ σὺ τῇ πενίᾳ. πολλῶν 

880 χακῶν προσόντων, μὴ ἐπισώρευε τὰς ἐκ τοῦ δανεί- 10. 
ξεσϑαι καὶ ὀφείλειν ἀμηχανίας μηδ᾽ ἀφαιροῦ τῆς 

πενίας, ὦ μόνῳ τοῦ πλούτου διαφέρει, τὴν ἀμερι- 

μνίαν. ἐπεὶ τὸ τῆς παροιμίας ἔσται γελοῖον 

“οὐ δύναμαι τὴν αἷγα φέρειν, ἐπί μοι ϑέτε τὸν 
[βοῦν αι 

πενίαν φέρειν μὴ δυνάμενος δανειστὴν ἐπιτίϑης 

σεαυτῷ, φορτίον καὶ πλουτοῦντι δύσοιστον. πῶς 
οὖν διατραφῶ; τοῦτ᾽ ἐρωτᾷς, ἔχων χεῖρας, ἔχων 

πόδας, ἔχων φωνήν, ἄνθρωπος ὥν, ᾧ τὸ φιλεῖν 
ἔστι καὶ φιλεῖσθαι καὶ τὸ χαρίζεσϑαι καὶ τὸ εὐχα- 30 

Β ριστεῖν; γράμματα διδάσκων, καὶ παιδαγωγῶν, καὶ 

ϑυρωρῶν, πλέων, παραπλέων" οὐδέν ἐστι τούτων 

αἴσχιον οὐδὲ δυσχερέστερον τοῦ ἀκοῦσαι ᾿ἀπόδοςο᾽. 
1. Ὁ Ῥυουτίλιος. ἐκεῖνος ἐν Ῥώμῃ τῷ Μουσωνίῳ 

προσελϑών “Μουσώνιε᾽ εἶπεν “ὃ Ζεὺς ὃ σωτήρ, ὃν 36 
σὺ μιμῇ καὶ ξηλοῖς, οὐ δανείξεται᾽. καὶ ὃ Μουσώ- 

νιος μειδιάσας εἶπεν “οὐδὲ δανείζει᾽. ὃ γὰρ 'Ρουτέ- 

14 νἱᾶ. ΤιΘυΐβοι. 1 Ρ. ὅ92. 10. ΒΗ: ἐπύϑετέ μοι 20 ἔστι 
καὶ τὸ 
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λιος, δανείζων αὐτὸς ὠνείδιζεν ἐκείνῳ δανειξζομένω. 
2ὰ γ Ἴ 

» [ν4 Υ ’, " Ἁ ’,’ 

Στωική τις αὕτη τυφομανία᾽ τί γάρ δὲ δεῖ τὸν Ζία 

τὸν σωτῆρα κινεῖν, αὐτόϑεν ὑπομνῆσαι τοῖς φαινο- 

"μένοις ἐνόν; οὐ δανείζονται χελιδόνες. οὐ δανεί- τ 3 

φΘι 

10 

μ᾿ σι 

20 

ξονται μύρμηκες, οἷς ἡ φύσις οὐ χεῖρας, οὐ λόγον, 

οὐ τέχνην δέδωχεν᾽ ἄνθρωποι δὲ περιουσίᾳ συνέ- 
σεως διὰ τὸ εὐμήχανον ἵππους παρατρέφουσι, κύνας. 

πέρδικας, λαγωούς. κολοιούς" τί οὖν γε σεαυτοῦ 

κατέγνωκας, ἀπιϑανώτερος ὧν κολοιοῦ χαὶ ἀφωνό- 

τερος πέρδικος καὶ κυνὸς ἀγεννέστερος, ὥστ᾽ ἀπ᾽ 
ἀνθρώπου μηδενὸς ὠφελεῖσθαι περιέπων, ψυχαγω- 

γῶν, φυλάττων. προμαχόμενος; οὐχ ὁρᾷς, ὡς πολλὰ 

μὲν γῆ παρέχει πολλὰ δὲ ϑάλαττα: 

ἑκαὶ μὴν Μίκκυλον εἰσεῖδον᾽ 

φησὶν ὁ Κράτης 
ς “--- 2 ’ ’, "Ὁ Ἂ;: ’, τῶν ἐρίων ξαίνοντα, γυναῖκά τε συγξαίνουσαν, 

τὸν λιμὸν φεύγοντας ἐν αἰνῇ δηιοτῆτι.; 

Κλεάνϑη δ᾽ ὁ βασιλεὺς ᾿Αἀντίγονος ἠρώτα διὰ χροό- 

ψου ϑεασάμενος ἐν ταῖς ᾿ϑήναις “ἀλεῖς ἔτι, Κλέ- 

ανϑες᾽; ᾿ἀλῶ᾽ φησίν “ὦ βασιλεῦ" ὃ ποιῶ ἕνεκα τοῦ 
ξῆν᾽ μόνος δ᾽ ἀποστῆναι μηδὲ φιλοσοφίας᾽. ὅσον τὸ 
φρόνημα τἀνδρός, ἀπὸ τοῦ μύλου καὶ τῆς μάκτρας 

2 Στωϊκή ὟΥ : ὡς στωϊκή 10. σ᾽ ἔδει Τ᾿ γγϑούου τ6- 
οοϑϑιςαύρσῃ 8 πέρδικας λαγωοὺς ΑἸάϊηδ: πέρδικας ἴογί. 
γοούϊαβ [ἰὉ. γε] σύ γε ααὖ λέγε ἡ 14 οὗ Οὐ ὙΥ̓ΔΟΒβτη αὐ 1 
ΒΙΠ]ΟΡΥΌΡΗ. σγυϑθοοῦατῃ ΤΘΙΙα 186 Ῥ. 194 Μίκκυλον 
Χ: μίκυλλον αὶ μίκυλον ἴθ. ΒαρρΙοὺ Οορδϑίαβ κρατέρ᾽ ἄλγε᾽ 
ἔχοντα 6ΧΣ Ηοπι. 1 ὅ98 οὗ Βουρκ. 2 Ῥ. 860 11 ἐν αἰνῇ 
δηιοτῆτι] οἵ. Ηομι. μ 251 20 οοτγῖρ, νἱα. καὶ ὁ[τιοῦν] 
ποιῷ ἕνεκα τοῦ ζῆν᾽ μόνον δ᾽ ἀποστῆναί μ᾽ οὐ δεῖ φιλοσο- 
φίας 22 ἕ: τοῦ ἀνδρὸς 

σ 
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πεττούσῃ χειρὶ καὶ ἀλούσῃ γράφειν περὶ ϑεῶν καὶ 
σελήνης καὶ ἄστρων καὶ ἡλίου. ἡμῖν δὲ δουλικὰ 

δοκεῖ ταῦτ᾽ ἔργα. τοιγαροῦν ἵν᾽ ἐλεύϑερον ὦμεν 
δανεισάμενοι,. κολακεύομεν οἰκότριβας ἀνθρώπους ̓ 

καὶ δορυφοροῦμεν καὶ δειπνίξομεν καὶ δῶρα καὶ 
φόρους ὑποτελοῦμεν, οὐ διὰ τὴν πενίαν (οὐδεὶς 
γὰρ δανείξει πένητι), ἀλλὰ διὰ τὴν πολυτέλειαν. εἰ 

γὰρ ἠορχούμεϑα τοῖς ἀναγκαίοις πρὸς τὸν βίον, οὐκ 

ἂν ἦν γένος δανειστῶν, ὥσπερ οὐδὲ -Κενταύρων 
ἔστιν οὐδὲ Γοργόνων" ἀλλ᾽ ἣ τρυφὴ δανειστὰς ἐποί- 

Ἐ ησὲν οὐχ ἧττον ἢ χρυσοχόους καὶ ἀργυφροκόπους καὶ 

μυρεψοὺς καὶ ἀνθοβάφους. οὐ γὰρ ἄρτων οὐδ᾽ οἴνου 
τιμὴν ὀφείλομεν, ἀλλὰ χωρίων καὶ ἀνδραπόδων καὶ 

ἡμιόνων καὶ τρικλίνων καὶ τραπεζῶν, καὶ χορηγοῦν- 

τες ἐχλελυμένως πόλεσι. φιλοτιμούμενον φιλοτιμίας 

ἀκάρπους καὶ ἀχαρίστους. ὁ δ᾽ ἅπαξ ἐνειληϑεὶς 
μένει χρεώστης διὰ παντός, ἄλλον ἐξ ἄλλου μετα- 

λαμβάνων ἀναβάτην, ὥσπερ ἵππος ἐγχαλινωϑείς" 

ἀποφυγὴ δ᾽ οὐκ ἔστιν ἐπὶ τὰς νομὰς ἐκείνας καὶ 
τοὺς λειμῶνας. ἀλλὰ πλάξονται καθάπερ οἱ ϑεήλατοι 

καὶ οὐρανοπετεῖς ἐκεῖνοι τοῦ Ἐμπεδοκλέους δαίμονες" 

᾿αἰϑέριον μὲν γάρ σφε μένος πόντονδε διώκει, 
πόντος δ᾽ ἐς χϑονὸς οὖδας ἀπέπτυσε᾽ γαῖα δ᾽ ἐς 

[αὐγὰς 
ἠελίου ἀκάμαντος" ὃ δ᾽ αἰϑέρος ἔμβαλε δίναις" 

8 ἔονύ. ὦμεν ἐλεύϑερονκ 1 ἐκκεχυμένως 106 ἀχρή- 
στους οοἄ. αίϊο. πῃ. 1389 21 ᾿Εμπεδοκλέους] νἱᾶ. Μυ]]ΔΟῈ. 1 
Ρ. 2 γ8. 82 56. 22 μὲν] οπι. τηθὶ, π181 αυοὰ Θἷὰ8 ἸοοῸ ἴῃ Ε 
Βιργῶ βουϊρύσμι οοὺ καὶ 28 δ᾽ ἐς Μ: δὲ 10. ἀπέπτυσε 
Ρ. 8616: ἀνέπτυσε 

μι 

[ὩΣ 
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ἄλλος δ᾽ ἐξ ἄλλου δέχεται τοχιστὴς ἢ πραγματευ- 881 

τὴς Κορίνϑιος, εἶτα Πατρεύς. εἶτ᾽ ᾿4ϑηναῖος. ἄχρι 
ἂν ὑπὸ πάντων περικρουόμενος εἰς τόχους διαλυϑῇ 

καὶ χατακερματισϑῇ. χαϑάπερ γὰρ ἀναστῆναι δεῖ 

τὸν πεπηλωμένον ἢ μένειν, ὁ δὲ στρεφόμενος καὶ 

κυλινδούμενος ὑγρῶ τῷ σώματι καὶ διαβρόχῳ προσ- 

περιβάλλεται πλείονα μολυσμόν" οὕτως ἐν ταῖς 

μεταγραφαῖς καὶ μεταπτώσεσι τῶν δανείων τοὺς 

τόκους προσαναλαμβάνοντες αὑτοῖς καὶ προσπλάτ- 

τοντὲς ἀεὶ βαρύτεροι γίγνονται καὶ τῶν χολερικῶν Β 

οὐδὲν διαφέρουσιν, οἱ ϑεραπείαν μὲν οὐ προσδέ- 
χονται, τὸ δὲ προστεταγμένον ἐξερῶντες, εἶτα πλέον 

αὖϑις. συλλέγοντες ἀεὶ διατελοῦσι" καὶ γὰρ οὗτοι 

καϑαρϑῆναι μὲν οὐ ϑέλουσιν, ἀεὶ δ᾽. ὅσαι τοῦ ἔτους 
ὧραι, μετ᾽ ὀδύνης καὶ σπαραγμῶν τὸν τόκον ἀνα- 

φέροντες. ἐπιρρέοντος εὐθὺς ἑτέρου καὶ προσιστα- 
μένου. πάλιν ναυτιῶσι καὶ καρηβαροῦσι: δέον 

ἀπαλλαγέντας εἰλικρινεῖς καὶ ἐλευϑέρους γίγνεσϑαι. 

8, Ἤδη γάρ μοι πρὸς τοὺς εὐπορωτέρους καὶ 

μαλακωτέρους ὃ λόγος ἔστι, τοὺς λέγοντας ᾿ἄδουλος 

οὖν γένωμαι καὶ ἀνέστιος καὶ ἄοικος᾽; ὥσπερ εἰ 
λέγοι πρὸς ἰατρὸν ἄρρωστος ὑδρωπιῶν καὶ ὠδηκώς Ὁ 

ἰσχνὸς "οὖν γένωμαι καὶ κενός"; τί δ᾽ οὐ μέλλεις, 
ἵν᾿ ὑγιαίνῃης:; καὶ σὺ γενοῦ ἄδουλος, ἵνα μὴ δοῦλος 

ἧς καὶ ἀκτήμων, ἵνα μὴ κτῆμ᾽ ἧς ἄλλου. καὶ τὸν 
τῶν γυπῶν λόγον ἄκουσον ἐμοῦντος τοῦ ἑτέρου 

καὶ λέγοντος τὰ σπλάγχν᾽ ἐχβάλλειν, ἕτερος παρών 

12 προστεταγμένον) προσιστάμενον ὟΥ 10. ἢ: ἐξαΐί- 
ροντὲς 1 ὁ ἕτερος 



144 8 ΥΙΤΑΝΌΟ ΑΒΕ ΑἸΤΕΝΟ. 

ἑχκαὶ τί δεινόν"; εἶπεν" “οὐ γὰρ τὰ σεαυτοῦ σπλάγχν᾽ 
ἐχβάλλεις, ἀλλὰ τὰ τοῦ νεκροῦ ὃν ἄρτι ἐσπαράττο- 
μεν, καὶ τῶν χρεωστῶν οὐ πωλεῖ ἕχαστος τὸ ἕαυ- 

τοῦ χωρίον οὐδὲ τὴν ἰδίαν οἰκίαν. ἀλλὰ τὴν τοῦ 
δανείδσαντος ὃν τῷ νόμῳ κύριον αὐτῶν πεποίηκε. 

νὴ Δία φησίν “ἀλλ᾽ ὃ πατήρ μου τὸν ἀγρὸν τοῦτον 
κατέλιπε. καὶ γὰρ καὶ τὴν ἐλευϑερίαν καὶ τὴν 

ἐπιτιμίαν ὃ πατὴρ ἔδωκεν, ὧν σε δεῖ λόγον ἔχειν 
πλείονα. καὶ τὸν πόδα καὶ τὴν χεῖρ᾽ ὁ γεννήσας 
ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ὅταν δσαπῇ. μισϑὸν δίδως τῷ ἀπο- 

κόπτοντι. τῷ δ᾽ Ὀδυσσεῖ τὴν ἐσϑῆτα ἡ Καλυψὼ 
περιέϑηκεν “εἴματ᾽ ἀμφιέσασα ϑυώδεα᾽ χρωτὸς ἀϑα- 

νάτου πνέοντα. δῶρα καὶ μνημόσυνα τῆς φιλίας 

ὄντα τῆς ἐκείνης" ἀλλ᾽ ἐπεὶ περιτραπεὶς καὶ βυϑισ- 
ϑεὶς μόλις ἀνέσχε, τῆς ἐσθῆτος γενομένης διαβρόχου 

καὶ βαρείας, ἐκείνην μὲν ἔρριψεν ἀποδυσάμενος, 

κρηδέμνῳ δέ τινι γυμνὸν ὑποξώσας τὸ στέρνον 

“νῆχε παρὲξ ἐς γαῖαν ὁρώμενος 

καὶ διασωϑεὶς οὔτ᾽ ἐσθῆτος οὔτε τροφῆς ἠπόρησε. 

τί οὖν; οὐ γίγνεται χειμὼν περὶ τοὺς χρεώστας, 

ὅταν ἐπιστῇ διὰ χρόνου δανειστὴς λέγων “ἀπόδος; 

“ὡς εἰπὼν σύναγεν νεφέλας, ἐτάραξε δὲ πόντον᾽ 

σὺν δ᾽ εὖρός τε νότος τ᾽ ἔπεσε ξέφυρός τε δυσαής᾽ 

τόκων τόχοις ἐπικυλισϑέντων᾽ ὃ δὲ συγκλυξόμενος 

ἀντέχεται τῶν βαρυνόντων, ἀπονήξασϑαι καὶ φυγεῖν 

μὴ δυνάμενος" ἀλλ᾽ ὠϑεῖται κατὰ βυϑοῦ, μετὰ τῶν 

9. τὰ δ' τὸ. ἀρτίως 12.Χ οχ ἤοῃ. ε 204: εὐώδεα 
18 Ηομ. ε 489 22 1ᾶ, 8 291 δὲ] οὔλ. πρὶ 

10 

20 

20 
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ἐγγυησαμένων φίλων ἀφανιξόμενος. Κράτης δ᾽ ὁ 
Θηβαῖος ὑπ’ οὐδενὸς ἀπαιτούμενος οὐδ᾽ ὀφείλων, 

αὐτὰς δὲ τὰς οἰκονομίας καὶ φροντίδας καὶ περι- 

σπασμοὺς δυσχεραίνων, ἀφῆκεν οὐσίαν ὀκτὼ ταλάν- 
5των, καὶ τρίβωνα καὶ πήραν ἀναλαβὼν εἰς φιλο- 
σοφίαν καὶ πενίαν κατέφυγεν. ᾿Δναξαγόρας δὲ τὴν 
χώραν κατέλιπε μηλόβοτον. καὶ τί δεῖ τούτους 
λέγειν, ὅπου Φιλόξενος ὃ μελοποιὸς ἐν ἀποικίᾳ 
Σικελικῇ, κλήρου μετασχὼν καὶ βίου καὶ οἴκου 

ιὸ πολλὴν εὐπορίαν ἔχοντος, ὁρῶν δὲ τρυφὴν καὶ 
ἡδυπάϑειαν καὶ ἀμουσίαν ἐπιχωριάξζουσαν “μὰ τοὺς 
ϑεούς᾽ εἶπεν “ἐμὲ ταῦτα τἀγαϑὰ οὐκ ἀπολεῖ, ἀλλ᾽ 

ἐγὼ ταῦτα᾽ καὶ καταλιπὼν ἕτέροις τὸν κλῆρον ἐξέ- 

πλευσεν. οἱ δ᾽ ὀφείλοντες ἀπαιτούμενοι δασμολο- 882 

ιό γούμενον δουλεύοντες ὑπαργυρεύοντες ἀνέχονται, 
καρτεροῦσιν, ὡς ὁ Φινεὺς. ᾿Ζρπυίας τινὰς ὑποπτέ- 

ρους βόσχοντες, α΄ φέρουσι τὴν τροφὴν καὶ διαρ- 

πάξουσιν, οὐ καϑ᾽ ὥραν ἀλλὰ πρὶν ϑερισϑῆναι τὸν 
αἴτον ὠνούμενοι, καὶ πρὶν ἢ πεσεῖν τὴν ἐλαίαν 

20 ἀγοράξζοντες τοὔλαιον' καί ἱτὸν οἶνον ἔχω᾽ φησί 

“τοσούτου᾽ καὶ πρόσγραφον ἔδωκχξ τῆς τιμῆς" ὁ δὲ 
βότρυς κρέμαται καὶ προσπέφυκεν ἔτι τὸν ἀρκχτοῦ- 
ρον ἐχδεχόμενος. 

6 ᾿ἀναξαγόρας]) οἵ Ηΐτπον. ἘΠ], 8, 18 12 τἀγαϑὰ ὃ: 
τὰ ἀγαϑὰ 1 ἀπαργυρεύοντες ᾿Ν. ὑπεραγρυπνοῦντες Νίαᾶ- 
γΙρΊα5. ἀγρυπνοῦντες Πουνγοτάθηιβ. Ἐαύ. νουῦρο βισηϊβοεξαν: 
γινόμενοι δοῦλοι τοῦ ἀργυρίου, τὰ πάντα διδόντες ἐπὶ τῷ 
λαβεῖν ἀργύριον 21 πρόσγραφον] χειρόγραφον ἢ. πρό- 
γραφον ὃ 

ῬΙαίατομὶ ΜῈΟοΥδΙΐα. - ΚΟ]. Υ. 10 



ἘΒΙΟΙ ΤῸΝ ΔΕΚΑ ῬΗΤΌΡΩΝ, 

Α΄. ΑΝΤΊΦΩΝ, 

1. ᾿Δντιφῶν Σοφίλου μὲν ἦν πατρὸς τῶν δὲ 
α δήμων 'Ῥαμνούσιος᾽ μαϑητεύσας δὲ τῷ πατρὶ (ἦν 
γὰρ σοφιστής, ᾧ καὶ ᾿Ζ4λκιβιάδην φασὶν ἔτι παῖδα 

ὄντα φοιτῆσαι) καὶ δύναμιν λόγων κτησάμενος, ὥς 

τινες νομίξουσιν, ἀπ᾽ οἰκείας φύσεως, ὥρμησε μὲν 
πολιτεύεσϑαι" διατριβὴν δὲ συνέστησε καὶ Σωκράτει 

τῷ φιλοσόφῳ διεφέρετο τὴν ὑπὲρ τῶν λόγων δια- 

φορὰν οὐ φιλονείκως ἀλλ᾽ ἐλεγκτικῶς. ὡς Ξενοφῶν 
ἱστόρηκεν ἐν τοῖς ᾿πομνημονεύμασι. καί τινας 1λ6- 

γους τοῖς δεομένοις τῶν πολιτῶν συνέγραφεν εἰς τὸ 
τοὺς ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἀγῶνας πρῶτος ἐπὶ τοῦτο 

Ὁ τραπείς, ὥσπερ τινές φασι τῶν γοῦν πρὸ αὐτοῦ 

γενομένων οὐδενὸς φέρεται δικανικὸς λόγος. ἀλλ᾽ 

οὐδὲ τῶν κατ᾽ αὐτόν, διὰ τὸ μηδέπω ἐν ἔϑει τοῦ 
συγγράφειν εἶναι, οὐ Θεμιστοκλέους οὐκ ᾿Δριστείδου 

οὐ Περικλέους, καίτοι πολλὰς ἀφορμὰς καὶ ἀνάγκας 

παρασχόντων αὐτοῖς τῶν καιρῶν" καὶ γὰρ οὐ δι’ 

ἀσϑένειαν ἀπελείποντο τοῦ συγγράφειν, ὡς δῆλον 

ἐκ τῶν εἰρημένων παρὰ τοῖς συγγραφεῦσι περὶ ἕνὸς 

σι 

μι ὃ 

4 ὥς] ἢ ὥς ἢ 8 Ξενοφῶν] Οοπηπιοηῦ. 1, ὁ 11 ΜΝ: 
πρῶτον 12 γοῦν] γὰρ Ῥμούϊαβ 14 τοῦ] τὸ Μ 
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ἑκάστου τῶν προειρημένων ἀνδρῶν. ὅσους μέντοι 

ἔχομεν ἐπὶ τὸ παλαιότατον ἀναφέροντες ἀπομνημο- 

νεῦσαι τὴν ἰδέαν τῶν λόγων ταύτην μεταχειρισα- Τὶ 
’ ,ὔ [γ4 μ᾿ 3 7 τ 

μένους. τούτους εὕροι τις ἂν ἐπιβεβληκότας ᾿ἄντι- 

5 φῶντι, πρεσβύτῃ ἤδη ὄντι, οἷον ᾿4λκιβιάδην, Κριτίαν, 
“υσίαν. ᾿Αρχῖνον. πρῶτος δὲ καὶ ῥητορικὰς τέχνας 

ἐξήνεγκε, γενόμενος ἀγχίνους" διὸ καὶ Νέστωρ ἐπε- 

καλεῖτο. Καικίλιος δ᾽ ἐν τῷ περὶ αὐτοῦ συντάγματι 

Θουκυδίδου τοῦ συγγραφέως καϑηγητὴν τεκμαίρεται 

1ὸ γεγονέναι ἐξ ὧν ἐπαινεῖται παρ᾽ αὐτῷ ὁ ᾿Αντιφῶν. 
ἔστι δ᾽ ἐν τοῖς λόγοις ἀχριβὴς καὶ πιϑανὸς καὶ 

δεινὸς περὶ τὴν εὕρεσιν καὶ ἐν τοῖς ἀπόροις τεχνι- 
Ἁ Νὴ 3 - 3 » 7 Ἁ ΡΝ Ἁ 

κὸς καὶ ἐπιχειρῶν ἐξ ἀδήλου καὶ ἐπὶ τοὺς νόμους 

καὶ τὰ πάϑη τρέπων τοὺς λόγους τοῦ εὐπρεποῦς 
ιὸ μάλιστα στοχαζόμενος. γέγονε δὲ κατὰ τὰ Περσικὰ Ε 

καὶ Γοργίαν τὸν σοφιστήν, ὀλίγῳ νεώτερος αὐτοῦ" 97 φιστὴν, Ολιγῷ 009 
’ὔ - 

καὶ παρατέτακεν ἕως καταλύσεως τῆς δημοχρατίας 

ὑπὸ τῶν τετρακοσίων γενομένης. ἣν αὐτὸς δοχεῖ 

συγκατασκευάσαι, ὁτὲ μὲν δυσὶ τριηραρχῶν ναυσὶν 
6 Ἁ ἃ “-- Ἁ "Ὁ , “- Ἀ 

50 ὁτὲ δὲ στρατηγῶν, καὶ πολλαῖς μάχαις νικῶν, καὶ 

συμμαχίας μεγάλας αὐτοῖς προσαγόμενος. καὶ τοὺς 

ἀκμάξοντας ὁπλίξζων, καὶ τριήρεις πληρῶν ἑξήκοντα, 
καὶ πρεσβεύων δ᾽ ἑκάστοτε ὑπὲρ αὐτῶν εἰς “ακεδαί. 
μονα, ἡνίκα ἐτετείχιστο ᾿Ηετιώνεια. μετὰ δὲ τὴν 888 

εὅ κατάλυσιν τῶν τετρακοσίων εἰσαγγελϑεὶς σὺν ᾽249- 

6 Ταγίοσγαβ: ἀρχένοον 9 καϑηγητὴν Ὗ: μαϑητὴν οἵ. 
ΠΗ θ 8.. 08 16 κατὰ] μετὰ ἢ 10 ὀλίγῳ ὧν Ἠρουνθι- 
ἀθμὰβ 28 δ᾽] ομι. ὙΥ οδύθυταδηθαβ ἰἷὉ. ὑπὲρ ἢ: ὑπ᾽ 
10. εἰς] καὶ εἰς ΥΥ 680. 24 ΒΙ]αββῖαβ: ἡ ἐτεωνία (Ἠετιω- 
νεία Δ) 

ΤῸ" 
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᾿ ΑΝ -- ’ὔ τ Ν - χεπτολέμῳ, ἑνὶ τῶν τετρακοσίων, ἑάλω, καὶ τοῖς 
περὶ τῶν προδοτῶν ἐπιτιμίοις ὑπαχϑεὶς ἄταφος 
ἐρρίφη καὶ σὺν τοῖς ἐχγόνοις ἄτιμος ἀνεγράφη. οἵ 

δ᾽ ὑπὸ τῶν τριάκοντα ἀνῃρῆσϑαι αὐτὸν ἱστοροῦσιν. 
ὥσπερ “υσίας ἐν τῷ ὑπὲρ τῆς ᾿ἀντιφῶντος ϑυγατρὸὺς 

΄ ἜΝ πὰς Ν 9. ἐπὰν ΄ ἐκ , 
λόγῳ ἐγένετο γὰρ αὐτῷ ϑυγάτριον, οὗ Καλλαιόχρος 

ἐπεδικάσατο. ὅτι δ᾽ ὑπὸ τῶν τριάκοντα ἀπέϑανεν, 
ἱστορεῖ καὶ Θεόπομπος ἕν τῇ πεντεκαιδεκάτῃ τῶν 

Φιλιππικῶν᾽ ἀλλ᾽ οὗτός γ᾽ ἂν εἴη ἕτερος, “υσιδωνί- 
δου πατρός, οὗ καὶ Κρατῖνος ἐν Πυτίνῃ ὡς πονηροῦ 

μνημονεύει" πῶς γὰρ ἂν ὃ προτεϑνεὼς καὶ ἀναιρε- 

ϑεὶς ἐπὶ τῶν τετρακοσίων πάλιν ἐπὶ τῶν τριάκοντα 
εἴη; ἔστι δὲ καὶ ἄλλος λόγος περὶ τῆς τελευτῆς 

αὐτοῦ. πρεσβευτὴν γὰρ ὄντα αὐτὸν εἰς Συρακούσας 

πλεῦσαι. ἡνίκα ἤκμαξεν ἡ τοῦ προτέρου Διονυσίου 

τυραννίς" γενομένης δὲ παρὰ πότον ξητήσεως. τίς 

ἄριστός ἐστι χαλκός, καὶ τῶν πολλῶν διαφερομένων, 
αὐτὸν εἰπεῖν ἄριστον εἶναι ἐξ οὗ ᾿Φρμόδιος καὶ 

᾿Δριστογείτων πεποίηνται" τοῦτο δ᾽ ἀκούσαντα τὸν 
Διονύσιον καὶ ὑπονοήσαντα προτροπὴν εἰς ἐπίϑεσιν 

εἶναι τὸ ῥδηϑὲν προστάξαι ἀναιρεϑῆναι αὐτόν" οἵ 
δέ, ὅτι τὰς τραγῳδίας αὐτοῦ διέσυρε, χαλεπήναντα. 

φέρονται δὲ τοῦ ῥήτορος λόγοι ἑξήκοντα, ὧν κατε- 

8 Υορύ.: ἐνεγράφη 4 τριάκοντα] υ' 1. 6. τετρακοσίων 
Ῥῃούϊαβ 8. καὶ] 46]. ΕὙΔΏΚΙαΒ [1Ὁ. Θεόπομπος) ΜυΒ]16υ. 1 
Ῥ. 800 9 οὗτός γ᾽ ΤΑΥ]οΥ5: οὗτος τὲ ΙἸΌ. ἂν εἴη ἕτερος 
ἴάουαι: ἂν ἡμέτερος 10. Μειδωνίδου Κ6111ὰ58 10 οὗ Θαιρριτβ 
10. Κρατῖνος] ΚοΟΙ. 1 ». 14 10. ὡς] ὡς οὐ ΜίοΙογα8 11 πῶς 
γὰρ ἂν --- εἴη] οχρυαπρὶὺ Ηουθυάθηυθβ ἰΌὉ. καὶ ἀναιρεϑεὶς 
ὑπὸ τῶν τετραχοσίων] ἀναιρεϑεὶς ΕὙΔΗΚΙαΒ 14 πρεσβύτην Χ 

20 

πο ο με νας »»-.ς............ὕ.. 

ῦνυδυ ἦχος: τα, 
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ψευσμένους φησὶ Καικίλιος εἶναι τοὺς εἰκοσιπέντε. 

κεκωμῴώδηται δ᾽ εἰς φιλ αν ὑπὸ Πλά Ἴ μῴδη ς φιλαργυρίαν ὑπὸ Πλάτωνος ἕν 
Πεισάνδρῳ. λέγεται δὲ τραγῳδίας συνϑεῖναν καὶ 
ἰδίᾳ καὶ σὺν Διονυσίῳ τῷ τυράννῳ. ἔτι δ᾽ ὧν 

ὅ πρὸς τῇ ποιήσει τέχνην ἀλυπίας συνεστήσατο, ὥσπερ 

τοῖς νοσοῦσιν ἡ παρὰ τῶν ἰατρῶν ϑεραπεία ὑπάρ- 

χει" ἐν Κορίνϑῳ τὲ κατεσκευασμένος οἴκημά τι παρὰ 
τὴν ἀγορὰν προέγραψεν, ὅτι δύναται τοὺς λυπου- 

μένους διὰ λόγων ϑεραπεύειν" καὶ πυνϑανόμενος Ὁ 

10 τὰς αἰτίας παρεμυϑεῖτο τοὺς κάμνοντας. νομίζων 

δὲ τὴν τέχνην ἐλάττω ἢ καϑ' αὑτὸν εἶναι ἐπὶ ῥη- 
τορυκὴν ἀπετράπη. εἰσὶ δ᾽ οὗ καὶ τὸ Γλαύκου τοῦ 
'Ῥηγίνου περὶ ποιητῶν βιβλίον εἰς ᾿ἀντιφῶντα ἀνα- 
φέρουσιν. ἐπαινεῖται δ᾽ αὐτοῦ μάλιστα ὃ περὶ ᾿Ηρώ- 

ιὸ δου, καὶ ὃ πρὸς ᾿Ερασίστρατον περὶ τῶν ταῶν,. καὶ 
ὁ περὶ τῆς εἰσαγγελίας. ὃν ὑπὲρ ἑαυτοῦ γέγραφε, 

καὶ ὁ πρὸς 4ημοσϑένη τὸν στρατηγὸν παρανόμων. 

ἔγραψε δὲ καὶ κατὰ “Ἱπποκράτους τοῦ στρατηγοῦ 
λόγον καὶ εἷλεν αὐτὸν ἐξ ἐρήμου. 

Ὁ. Φηήφισμα ἐπὶ Θεοπόμπου ἄρχοντος. ἐφ᾽ οὗ οἵ 
τετρακόσιοι κατελύϑησαν, καϑ'᾽ ὃ ἔδοξεν ᾿Φντιφῶντα Ἑ 
κριϑῆναι, ὃ Καικίλιος παρατέϑειται" “ἔδοξε τῇ βουλῇ 
μιᾷ καὶ εἰκοστῇ τῆς πρυτανείας" Ζημόνικος ᾽άλω- 

2 Πλάτωνος) ΚοΟΚ. 1 ρ". 629 10. ἐν Οαβθαθομαβ. 6Χ 
Ῥμοίϊο: σὺν 8 δὲ] δὲ καὶ ῬΕούΙα5 Τ παρὰ) κατὰ Ἰ1άθτη 
12 οἵ, Μπυ6]16υ, 2 Ῥ. 28 14 Ἡρώδου Ῥαϊτιοτιαβ: ἩΗροδότου 
15 ὁ] δα. θα ΌμΘσαΒ [1ὈὉ. ταῶν υπηϊοπίαβ: ἰδεῶν 16 Χ: 
ἀγγελίας 18 στρατηγοῦ ΝΥ Θϑἰθητηδπμιβ: ἰατροῦ στρατηγοῦ 
(ἑἰχτροῦ Ῥμοί8) 21 χκαϑ' ὃ ΠυθΌποιιβ: ψήφισμα καϑ' ὃ 
22 Ἢ: ἔδοξαν 28 πρυτανείας] ὑὐἱθὰθ πουιθῃ ἄθθϑβα σἱαϊῦ 
ΒΟΒΟΘΥΠΘ ΠΤ 
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πεκῆϑεν ἐγραμμάτευε, Φιλόστρατος Παλληνεὺς ἐπε- 

στάτει" ᾿άνδρων εἶπε περὶ τῶν ἀνδρῶν, οὺὃς ἀπο- 
φαίνουσιν οἵ στρατηγοὶ πρεσβευομένους εἰς Δακε- 
δαίμονα ἐπὶ κακῷ τῆς πόλεως τῆς ᾿Δϑηναίων, καὶ 
ἐκ τοῦ στρατοπέδου πλεῖν ἐπὶ πολεμίας νεὼς καὶ 

Ἑ πεξεῦσαι διὰ. Δεκελείας. ᾿Αρχεπτόλεμον καὶ Ὀνο- 
μακλέα καὶ ᾿ἀντιφρῶντα συλλαβεῖν καὶ ἀποδοῦναι 
εἰς τὸ δικαστήριον, ὅπως δῶσι δίκην" παρασχόντων 

δ᾽ αὐτοὺς οἵ στρατηγοί, καὶ ἐκ τῆς βουλῆς οὕστινας 
ἂν δοκῇ τοῖς στρατηγοῖς, προσελομένοις μέχρι δέκα, τὸ 

ὅπως ἂν περὶ παρόντων γένηται ἡ κρίσις. προσ-. 
καλεσάσϑωσαν δ᾽ αὐτοὺς οἵ ϑεσμοϑέται ἐν τῇ αὔριον 
ἡμέρᾳ καὶ εἰσαγόντων, ἐπειδὰν αἱ κλήσεις ἐξήκωσιν 

εἰς τὸ δικαστήριον, περὶ προδοσίας κατηγορεῖν τοὺς 

ἡρημένους συνηγόρους καὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ τι 

ἄλλους, ἄν τις βούληται" ὅτου δ᾽ ἂν καταψηφίσηται 

τὸ δικαστήριον, περὶ αὐτοῦ ποιεῖν κατὰ τὸν νόμον, 

ὃρ κεῖται περὶ τῶν προδόντων. 
8844 Τούτῳ ὑπογέγραπται τῷ δόγματι ἡ καταδίκη. 

ἱπροδοσίας ὦφλον ᾿Δρχεπτόλεμος “᾿πποδάμου ᾿4γρύ- 
ληϑεν παρών, ᾿Δἀντιφῶν Σοφίλου ἹῬΡαμνούσιος παρών" 

τούτοιν ἐτιμήϑη τοῖς ἕνδεκα παραδοϑῆναι καὶ τὰ 

χρήματα δημόσια εἶναι καὶ τῆς ϑεοῦ τὸ ἐπιδέκατον, 

καὶ τὼ οἰκία κατασκάψαι αὐτῶν καὶ ὅρους ϑεῖναι 

τῷ 0 

1 ΤΩσ]ονὰβ: πελληνεὺς 8 πρεσβευσαμένους ἢ ὄὅ ἐκ] 
α6]. Ιᾶθπι - 10 Ἐ: προσελομένους (προσελόμενοι ἘΠΗΡΘΥ]Β) 
11 προσκαλεσάσϑων ἩθΥΘΓΘΗ 8 14 δικαστήριον" περὶ 
προδδσοίας δὲ Ἐγηρο.ὰΒ 18 ΤΌΣΠΘΡαΒ: εἰρημένους 10 1άθμ: 
ἄλλος ααὖὺ ἄλλο 19 τούτῳ ἰάθη: τοῦτο .20 ὦφλον Ἰάθμ: 
ὦ φίλον 234 ΒΎΔΩΚίαβ: τῷ οἰκίᾳ 
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τοῖν οἰκοπέδοιν, ἐπιγράψαντας ΑΡΧΕΠΤΟΔΕΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΩΝΤΟΣ ΤΟΙ͂Ν ΠΡΟΖΟΝΤΟΙΝ. 

τὼ δὲ δημάρχω ἀποφῆναι τὴν οὐσίαν αὐτοῖν καὶ 

μὴ ἐξεῖναι ϑάψαι ᾿Δρχεπτόλεμον καὶ ᾿Αντιφῶντα Β 
ο΄ 4ϑήνησι, μηδ᾽ ὅσης ᾿4ϑηναῖοι κρατοῦσι" καὶ ἄτιμον 
εἶναι ᾿Δρχεπτόλεμον καὶ ᾿Δντιφῶντα καὶ γένος τὸ 
ἐκ τούτοιν. καὶ νόϑους καὶ γνησίους" καὶ ἐάν τις 
ποιήσηταί τινα τῶν ἐξ ̓ 'ἀρχεπτολέμου καὶ ᾿ἀντιφῶντος, 

ἄτιμος ἔστω ὃ ποιησάμενος. ταῦτα δὲ γράψαι ἐν 

10 στήλῃ χαλκῇ᾽ καὶ ἧπερ ἀνάκειται τὰ ψηφίσματα τὰ 

περὶ Φρυνίχου, καὶ τοῦτο ϑέσϑαι.᾽ 

Β΄. ΑΝΔΟΚΙΔΗΣ. 

1. ᾿Δἀνδοκίδης “εωγόρου μὲν ἦν πατρὸς τοῦ ᾿ἄνδο- 
κίέδου τοῦ ϑεμένου ποτὲ πρὸς “ακεδαιμονίους εἰρή- 

νην ᾿Δϑηναίοις, τῶν δήμων δὲ Κυδαϑήναιος ἢ 
Θορεύς. γένους εὐπατριδῶν, ὡς δ᾽ ᾿Ελλάνικος καὶ 

ἀπὸ Ἑρμοῦ: καϑήκει γὰρ εἰς αὐτὸν τὸ κηρύκων 

γένος" διὸ καὶ προεχειρίσϑη ποτὲ μετὰ Γλαύκωνος 

σὺν ναυσὶν εἴκοσι Κερκυραίοις βοηϑήσων, διαφερο- 

80 μένοις πρὸς Κορινϑίους. μετὰ δὲ ταῦτα αἰτιαϑεὶς 

ἀσεβεῖν ὡς καὶ αὐτὸς τοὺς ᾿Ερμᾶς περικόψας καὶ 

εἰς τὰ τῆς 4Δήμητρος ἁμαρτὼν μυστήρια, κριϑεὶς Ὁ 

2 θυθΌμοσαβ: προδόταιν 8 Μοίθταβ: τῷ δὲ δημάρχῳ 
10. ἀποφῆναι τὴν οὐσίαν αὐτοῖν ὟΝ Θϑὐθητπθηηιβ: ἀποφῆναί 
τε οἰκίαν ἐς (γ6]1 εἰς) τὸν Ἴ τις ἘΒ]4 5515 10 καὶ 

σ 

ὙΥ οβἰθυιηθπμυῦβ. ἴθ. ἧπερ ἀνάκειται τὰ Ἀ: ἧπερ ἂν καὶ - 
τὰ 11 περὶ] παρὰ ϑαϊτηδαβῖθβ Ὁ. ἢ: τούτου Ὁ. προ- 

 ἡγέσϑαι Ἰάθ᾽ιη 18 τοῦ ᾿ἀνδοκίδου δα. ΠΌΠΗΚΟΗΪυ5 10 Τ7ἸΑν-᾿ 
Ἰογαβ: ϑουρεὺς (Θούριος ΒοΥΙρΚ.) 10. Ἑλλάνικος} οἵ. 
Μυθ]]ογ. 1 Ῥ. δὅ 19. 6 ἼΠπαο. 1.51 οὐ ΒΘΒΟΙ. 22 γοΥ08, 
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ἐπὶ τούτοις ἀπέφυγεν ἐπὶ τῷ μηνύσειν τοὺς ἀδὲ- 
κοῦντας" σπουδὴν δὲ πᾶσαν εἰσενεγκάμενος ἐξεῦρε 

τοὺς περὶ τὰ ἱερὰ ἁμαρτόντας, ἐν οἷς καὶ τὸν αὑτοῦ 

πατέρα ἐμήνυσε. καὶ τοὺς μὲν ἄλλους πάντας ἐλέγξας 

ἐποίησεν ἀπολέσϑαι, τὸν δὲ πατέρα ἐρρύσατο, καί- 
τοι δεδεμένον ἤδη. ὑποσχόμενος πολλὰ λυσιτελήσευν 

αὐτὸν τῇ πόλει. καὶ οὐκ ἐψεύσατο" ἤλεγξε γὰρ ὃ 
“εωγόρας πολλοὺς δημόσια χρήματα σφετεριξομέ- 

νους καὶ ἄλλα τινὰ ἀδικοῦντας. καὶ διὰ μὲν ταῦτα 

ἀφείϑη τῆς αἰτίας" οὐκ εὐδοκιμῶν δ᾽ ὁ ᾿ἀνδοκέδης 

ἐπὶ τοῖς πολιτευομένοις ἐπέϑετο ναυκληρίᾳ, καὶ τοῖς 

τε Κυπρίων βασιλεῦσι καὶ πολλοῖς ἄλλοις δοκέμοις 

ἐπεξενώϑη᾽ ὅτε καὶ μίαν τῶν πολιτίδων, ᾿Δριστείδου 

ϑυγατέρα, ἀνεψιὰν οὖσαν αὐτῷ, λάϑρα τῶν οἰκείων 

διὰ τὸ (φασὶν αὐτὸν διὰ τὸ ΥΥ δϑἰογταθημι8) πρότερον ἀκπό- 
λαστον ὄντα νύκτωρ κωμάσαντα, ϑραῦσαΐξ τι τῶν ἀγαλμάτων 
τοῦ ϑεοῦ καὶ εἰσαγγελϑέντα, ἐπειδὴ οὐκ ἠβουλήϑη ὃν ἐξή- 
τουν (Επηροτίαβ: ἐζήτουν) οἵ κατήγοροι δοῦλον ἐκδοῦναι, 
διαβληϑῆναι καὶ πρὸς τὴν αἰτίαν τῆς δευτέρας γραφῆς 
ὕποπτον γενέσϑαι (ὕποπτος ἐγένετο ἘΠΙρΘΥ 8)" ἣν μετ᾽ οὐ 
πολὺν χρόνον τοῦ ἐπὶ Σικελίαν στόλου συνέβη γενέσϑαι, 

᾿ Κορινθίων εἰσπεμψάντων (ροϑὺ πᾶπο νοσθὰ ΥΥ θϑύθιτηθη "8 
146. βὐαύαϊῦ, ααδτ οχ 1. ΑἸΟΙΌ. ὁ. 18 οὖ ῬΒοΥΙ [μοχ. 8. σ. 
᾿Ἑρμοκοπίδαν βαρρ!οὺ ἰζῶ: εἰσπεμψάντων τοὺς δράσοντας 
διὰ τοὺς Συρακουσίους ἀποίκους ὄντας. οὗτοι οὖν τῶν ἐν 
Σικελίᾳ "Ἑλλήνων ὑπὸ τῶν Συρακουσίων κακῶς διατεθέντων, 
περὶ βοηϑείας δὲ πεμψάντων. Λεοντίνων τε καὶ Αἰγεσταίων 
ἄνδρας οδὐδ. 0011. Τππογά, 6, 6. 8. 50) “Μεοντίνους τε καὶ 

Αἰγεσταίους ἄνδρας οἱ διαμελλόντων (ἰδῶ ΤαΘΌΠΘΥαΒ : ἐδέᾳ 
μελλόντων) βοηϑεῖν αὐτοῖς τῶν ᾿Αϑηναίων, νύκτωρ τοὺς περὶ 

τὴν ἀγορὰν ἙἭ ρμᾶς περιέκοψαν, ὡς Κράτιππός φησι" πρὸς 

᾿ὩἉμαρτὼν (ὕω Τ)αΘΌΠΘΓα8: προσαμαρτὼν) μυστήρια 9] ΟΒδδπη 

6886 8 ἁμαρτὼν μυστήρια (ρ. 151 11π. 22) Ῥοδὺ αὰδθ 1668- 

Ῥαπίαν οϑὐοπάουαηῦ ΠαΘΡπουτβ οὐ ὙΥ οϑύθυτηθηπαβ 2. ᾿ 6χ 

Ῥμοίϊο: ἐνεγκάμενος 8 ἐσφετερισμένους ᾿ 10. οὐκ 
ἘΠ ΘΥ 5 11 τοῖς πολιτεύμασιν Ῥποίϊαε᾽ 
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ἐξαγαγὼν ἔπεμψε δῶρον τῷ Κυπρίων βασιλεῖ. μέλ- Ἐ 
λων δ᾽ ἐπὶ τούτοις εἰς δικαστήριον εἰδάγεσϑαι πάλιν 
αὐτὴν ἐξέκλεψεν ἀπὸ τῆς Κύπρου, καὶ ληφϑεὶς ὑπὸ 

τοῦ βασιλέως ἐδέϑη" διαδρὰς δ᾽ ἧκεν εἰς τὴν πόλιν, 
καϑ' ὃν χρόνον οἷ τετρακόσιοι διεῖπον τὰ πράγματα" 

δεϑεὶς δ᾽ ὑπὸ τούτων καὶ διαφυγών, αὖϑις ὁπότε 
κατελύϑη ἡ δλιγαρχία, ἜΞ ἐξέπεσε τῆς πόλεως, τῶν 

τριάκοντα τὴν ἀρχὴν παραλαβόντων. οἰχήσας δὲ 

τὸν τῆς φυγῆς χρόνον ἐν Ἤλιδι. κατελϑόντων τῶν 85 

περὶ Θρασύβουλον, καὶ αὐτὸς ἧκεν εἰς τὴν πόλιν. 
πεμφϑεὶς δὲ περὶ τῆς εἰρήνης εἰς Πακεδαίμονα καὶ 
δόξας ἀδικεῖν ἔφυγε. δηλοῖ δὲ περὶ πάντων ἐν τοῖς 
λόγοις οἷς συγγέγραφεν" οἵ μὲν γὰρ ἀπολογουμένου 

περὶ τῶν μυστηρίων εἰσίν, οἵ δὲ καϑόδου δεομένου. 

σῴώξεταν δ᾽ αὐτοῦ καὶ ὁ περὶ τῆς ᾿Ενδείξεως λόγος 

καί ᾿Ζ4πολογία πρὸς Φαίακα καὶ περὶ τῆς Εἰρήνης. 
καὶ ἤκμακε μὲν κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον ὅμα Σω- 
κράτει τῷ φιλοσόφῳ" ἀρχὴ δ᾽ αὐτῷ τῆς γενέσεως 

ὀλυμπιὰς μὲν ἑβδομηκοστὴ ὀγδόη. ἄρχων δ᾽ ᾿4ϑήνησι 

Θεογενίδης" ὥστ᾽ εἶναι πρεσβύτερον αὐτὸν “υσίου 
ἔτεσί που ἕχατόν. τούτου δ᾽ ἐπώνυμός ἐστι καὶ 

Ἑρμῆς ὃ ᾿ἀνδοκίδου καλούμενος, ἀνάϑημα μὲν ὧν 

φυλῆς Δἰγηίδος, ἐπικληϑεὶς δ᾽ ᾿δνδοκίδου διὰ τὸ 
πλησίον παροικῆσαι τὸν ᾿ἀνδοκίδην. καὶ αὐτὸς δ᾽ 

6 δ᾽] δὲ καὶ Ιάθη ΤΠ Ἰδουσπϑιη βισηθνιῦ ΠῈΘΌΠΘΙΙΙΒ 
10. τῶν] ἕως τῶν ΥΝ Θϑ θυ Δ ΠΠῈ5 10. τῶν --- παραλαβόν- 
των] οτὴ. Ῥῃούϊαϑ 8 καταλαβόντων ΒοΙρ. οὔπω παρα- 
λαβόντων ΘΙαϊθτ8 117 τοῦτον τὸν] τὸν αὐτὸν ΥΝ ο5ο᾽- 
τη 15 18 ἀρχὴ ῬΠοίϊαΒ: ἄρχειν 1001, 564 οἵ, Το. ὅ, 19,1 
21 ἑκατόν] ὀκτὼ ΤΑ ]ΟΥαΒ. δέκα ΥΥ Θβυθυυ  ΠΠτ8 
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ἐχορήγησε κυκλίῳ χορῷ τῇ αὑτοῦ φυλῇ ἀγωνιξομένῃ,. 

διϑυράμβῳ, καὶ νικήσας ἀνέϑηκε τρίποδα ἐφ᾽ ὑψη- 
λοῦ ἀντικρὺ τοῦ πωρίνου Σειληνοῦ. ἔστι δ᾽ ἁπλοῦς 
καὶ ἀκατάσκευος ἐν τοῖς λόγοις, ἀφελής τὲ καὶ 

ἀσχημάτιστος. 

ΤΊ ΛΎΣΙΑΣ, 

1. Ζυσίας υἱὸς ἦν Κεφάλου τοῦ “υσανίου τοῦ 

Κεφάλου, Συρακουσίου μὲν γένος μεταναστάντος δ᾽ 

εἰς ᾽'ϑήνας ἐπιϑυμίᾳα τὲ τῆς πόλεως καὶ Περικλέους 

τοῦ Ξανϑίππου πείσαντος αὐτόν, φίλον ὄντα καὶ 

ξένον, πλούτῳ διαφέροντα᾽ ὡς δέ τινες. ἐχπεάόντα 

τῶν Συρακουσῶν. ἡνίκα ὑπὸ Γέλωνος ἐτυραννοῦντο. 

γενόμενος δ᾽ ᾿ἀϑήνησιν ἐπὶ Φιλοκλέους ἄρχοντος 
τοῦ μετὰ Φρασικλῆ κατὰ τὸ δεύτερον ἔτος τῆς 

ὀγδοηκοστῆς ὀλυμπιάδος, τὸ μὲν πρῶτον συνεπαι- 

δεύετο τοῖς ἐπιφανεστάτοις ᾿4ϑηναίων᾽ ἐπεὶ δὲ τὴν 
εἰς Σύβαριν ἀποικίαν τὴν ὕστερον Θουρίους μετο- 

νομασϑεῖσαν ἔστελλεν ἡ πόλις. ὥχετο σὺν τῷ πρεσβυ- 
τάτῳ ἀδελφῶν Πολεμάρχῳ (ἦσαν γὰρ αὐτῷ καὶ 

ἄλλοι δύο, Εὐθύδημος καὶ Βράχυλλος), τοῦ πατρὸς 

ἤδη τετελευτηκότος, ὡς κοινωνήσων τοῦ κλήρου, 

ἔτη γεγονὼς πεντεκαίδεκα, ἐπὶ Πραξιτέλους ἄρχον- 

1 αὑτοῦ ὙΝ οϑἰουμιδημιβ: αὐτοῦ 2 ὑψηλοῦ] δᾶ. 
βάϑρου ἡ 8 ἀντικρὺ ἧ: ἄντικρυς ἴθ. δα ϊπηδβῖαβ: σελένου 
10. ἁπλοῦς τε καὶ Ῥμούϊαϑ 11 Μ: διαφέρων 0. ἐκπε- 
σόντος Τὰ 18 δ᾽ δαὰ. ὙΥ̓Θβίθυσα δ ηι8 14 Φρασικλείδη 
(μϑ] τ Φρασικλείδην) ΤΆΣ]ΟΥαΒ οχ Π]1οα, 11,11 15 ὀλυμ- 
πιάδος Μουγδίαβ: καὶ δευτέρας ὀλυμπιάδοοει 20 Εὐθύδημος 
ΤΑΣ] οΥ5 οχ ΡΙ]αὖ. ἢθρ. Ρ. 8328 Ὁ: εὔδιδος 1Ὁ. Χ: βράχιλλος 
92. πεντεκαίδεκα] ἑξκαιδέκατον ΡὨΟὔλ8 
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τος, κἀκεῖ διέμεινε παιδευόμενος παρὰ Τισίᾳ καὶ 

Νικίᾳ τοῖς Συρακουσίοις, κτησάμενός τ᾽ οἰκίαν καὶ 

κλήρου τυχὼν ἐπολιτεύσατο ἕως Κλεάρχου τοῦ ᾿49ή- 
νησιν ἄρχοντος ἔτη ἑξήκοντα τρία. τῷ δ᾽ ἑξῆς Ἶ 

Καλλίᾳ ὀλυμπιάδι ἐνενηκοστῇ δευτέρᾳ τῶν κατὰ 
Σικελίαν συμβάντων ᾿4ϑηναίοις καὶ κινήσεως γενο- 

μένης τῶν τ᾽ ἄλλων συμμάχων καὶ μάλιστα τῶν 

τὴν ᾿Ιταλίαν οἰκούντων. αἰτιαϑεὶς ἀττικίξειν ἐξέπεσε 

ὑξτ᾽ ἄλλων τριακοσίων. παραγενόμενος δ᾽ ᾿“ϑήνησιν 
ἐπὶ Καλλίου τοῦ μετὰ Κλεόχριτον ἄρχοντος. ἤδη 
τῶν τετρακοσίων κατεχόντων τὴν πόλιν, διέτριβεν 

αὐτόϑι. τῆς δ᾽ ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς ναυμαχίας γενο- 

μένης καὶ τῶν τριάκοντα παραλαβόντων τὴν πόλιν, 
ἐξέπεσεν ἑπτὰ ἔτη μείνας. ἀφαιρεϑεὶς τὴν οὐσίαν 
καὶ τὸν ἀδελφὸν Πολέμαρχον᾽ αὐτὸς δὲ διαδρὰς ἐκ Τ' 
τῆς οἰκίας ἀμφιϑύρου οὔσης, ἐν ἧ ἐφυλάσσετο ὡς 

 ἀπολούμενος. διῆγεν ἐν Μεγάροις. ἐπιϑεμένων δὲ 

Ὡ Φ 

τῶν ἀπὸ Φυλῆς τῇ καϑόδῳ., ἐπεὶ χρησιμώτατος 
ἁπάντων ὥφϑη., χρήματά τὲ παρασχὼν δραχμὰς 

δισχιλίας καὶ ἀσπίδας διακοσίας πεμφϑείς τε σὺν 

“Ἑρμᾶνι ἐπικούρους ἐμισϑώσατο τριακοσίους, δύο 

2 .᾿ Νικί 6Χχ Τιβιὼ οοΥτρύσμη 6556. ΒΌΒ010. ΞΡΘΠΡΘ]Π5 
8 κλήρου τυχὼν ΤΆΣΠΟΥΙ5 ὁχ Ῥμοίύϊο: κλήρῳ λαχὼν 10. Κλε- 
ἄρχου] κχλεοκρίτου Ἰάθηη . ἑξήκοντα) τριάκοντα 1ᾶ61ὶ 
10. 146: ἀ6α..Χ. - ὅ Καλλίᾳ] ἐπὶ Καλλίου Μ. Ιρϑύυτη πΟΙΊΘῚ 
ΒαΒρθοίαμα ὙΥ οϑύθυσηδῃηο. ἐνιαυτῷ Ῥμούϊαβ οθίθυὶβ 8616 
δα οἰκούντων ΟἸΊ]5818. Θοηὐθηθ8, τϑααϊσιῦ 816 απᾶἃ: τῷ δ᾽ 
ἑξῆς, ἐνιαυτῷ ἐπ᾽ ἄρχοντος Καλλίου 9 τριακοσίων Χ: τριῶν 
18 ἔπειτα χρησιμώτατος ΕΥΔηΚίπβ. ἐκεῖ χρησ. ὟΥ Θβὑβθυυηϑ 118. 
ῬΘ]θνοσῖμ ἐπεὶ, ἔοτῦ. 6χ ἐπιϑεμένων τορϑυϊαιη 21 Ἕρμωνι 
ὙΥ δβἰθυιηδηημβ. οὗ, δ. ΑἸοῖΌ. ο. 36. Το. 8, 92 
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τ᾽ ἔπεισε τάλαντα δοῦναι Θρασυδαῖον τὸν ᾿Ηλεῖον, 
ξένον αὐτῷ γεγονότα. ἐφ᾽ οἷς γράψαντος αὐτῷ 
Θρασυβούλου πολιτείαν μετὰ τὴν κάϑοδον ἐπ᾽ ἀναρ- 

χίας τῆς πρὸ Εὐκλείδου, ὁ μὲν δῆμος ἐκύρωσε τὴν 
δωρεάν, ἀπενεγκαμένου δ᾽ ᾿Φρχίνου γραφὴν παρα- 5 

886 νόμων διὰ τὸ ἀπροβούλευτον εἰσαχϑῆναι, ἑάλω τὸ 
ψήφισμα" καὶ οὕτως ἀπελαϑεὶς τῆς πολιτείας τὸν 

λοιπὸν ᾧκησε χρόνον ἰσοτελὴς ὥν, καὶ ἐτελεύτησεν 
αὐτόϑι ὀγδοήκοντα τρία ἔτη βιούς, ἢ ὥς τινες ἕξ 

καὶ ἑβδομήκοντα, ἢ ὥς τινες ὑπὲρ ὀγδοήκοντα, ἰδὼν τὸ 
Ζημοσϑένη μειράκιον ὄντα. γεννηθῆναν δέ φασιν 
ἐπὶ Φιλοκλέους ἄρχοντος. φέρονται δ᾽ αὐτοῦ λόγοι 
τετρακόσιοι εἰκοσιπέντε" τούτων γνησίους φασὶν. οὗ 

περὶ Διονύσιον καὶ Καικίλιον εἶναι διακοσίους τριά- 

κοντα καὶ τρεῖς, ἐν οἷς δὶς μόνον ἡττῆσϑαι λέγεται. τὸ 
ἔστι δ᾽ αὐτοῦ καὶ ὃ ὑπὲρ τοῦ ψηφίσματος ὃ ἐγρά- 

Β Ψατο ᾿Ζρχῖνος, τὴν πολιτείαν αὐτοῦ περιξδλών, καὶ 
κατὰ τῶν τριάκοντα ἕτερος. ἐγένετο δὲ πιϑανώτα- 
τος καὶ βραχύτατος., τοῖς ἰδιώταις τοὺς πολλοὺς 

λόγους ἐκδούς. εἰσὶ δ᾽ αὐτῷ καὶ Τέχναι ῥητορικαὶ 520 
πεποιημέναι καὶ Ζ]ημηγορίαι, ᾿Επιστολαί τε καὶ 
᾿Εγκώμια, καὶ ᾿Επιτάφιοι καὶ ᾿Ερωτικοὶ καὶ Σωκρά- 
τους ᾿4πολογία ἐστοχασμένη τῶν δικαστῶν. δοκεῖ δὲ 
κατὰ τὴν λέξιν εὔκολος εἶναι. δυσμίμητος ὦν. 
ΖΔημοσϑένης δ᾽ ἐν τῷ κατὰ Νεαίρας λόγῳ ἐραστὴν 90 

1 Ῥμοίϊαβ: ϑρασύλαιον 16 καὶ τρεῖς ΘαΘΌΠΘΥαΒ. ΟΧ 
Ῥμούϊο: τρέα ἔτη οοα. Εἰ, ἴῃ οθύθυϊθ ἀθϑαηῦ. 160 ὁ Τὰγ- 
Ἰοὰθ: ὃν Ὁ. ὃ Ιᾶρῃ! 17 αὐτοῦ Ἰάθῃη: αὐτῷ 1Ὁ. περι- 
ελὼν Ταγίοταβ: περιέχων 21 δημηγορίαι ΠΙοΟ ΠΥ Βῖα5 (78. 
οὖ 16): δημηγορίά 2 “Ζημοσϑένης] ὅ9, 21 
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αὐτόν φησι γεγονέναι Μετανείρας, ὁμοδούλου τῇ 

Νν»εαίρᾳ᾽ ὕστερον δ᾽ ἔγημε Βραχύλλου τοῦ ἀδελφοῦ 
’ ͵ ) 9 “Ὁ Ἀ ᾳ 2 -"ἡΣ΄ἢ 

ϑυγατέρα. μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ καὶ Πλάτων ἐν τῷ 

Φαίδρῳ ὡς δεινοτάτου εἰπεῖν καὶ ᾿Ισοχράτους πρε- 
’ 3 , Χ » 3 ψ᾽ ΣᾺ ψν κ 5 σβυτέρου. ἐποίησε δὲ καὶ εἰς αὐτὸν ἐπίγραμμα 

Φιλίσκος ὁ Ἰσοχράτους μὲν γνώριμος ἑταῖρος δὲ 

“υσίου, δι᾿ οὗ φανερὸν ὡς προέλαβε τοῖς ἔτεσιν, ὃ 
καὶ ἐκ τῶν ὑπὸ Πλάτωνος εἰρημένων ἀποδείκνυται" 
ἔχει δ᾽ οὕτως" 

10. νῦν ὦ Καλλιόπης ϑύγατερ. πολυηγόρε Φρόντι., 
δείξεις εἴ τι φρονεῖς καί τι περισσὸν ἔχεις" 

τὸν γὰρ ἐς ἄλλο σχῆμα μεϑαρμοσϑέντα καὶ ἄλλοις 

ἐν κόσμοισι βίου σῶμα λαβόνϑ' ἕτερον. 

δεῖ σ᾽ ἀρετῆς κήρυκα τεκεῖν τινα “ύσιδα ὑμνεῖν. 
͵ ᾿ ’ Α ΄ 2 ͵ ᾿ 

1ὅ δύντα κατὰ φϑιμένων καὶ ζόφου ἀϑάνατον 

ὃς τό τ᾽ ἐμῆς ψυχῆς δείξει φιλέταιρον ἅπασι. 

καὶ τὴν τοῦ φϑιμένου πᾶσι βροτοῖς ἀρετήν. 

συνέγραψε δὲ λόγω καὶ ᾿Ιφικράτει, τὸν μὲν πρὸς 
“Φρμόδιον, τὸν δὲ προδοσίας χρίνοντι Τιμόϑεον᾽ 

3 ’ 5. 2 δον ἢ ’ 3.9 , 
90 καὶ ἀμφοτέροις ἐνέκα᾽ ἀναδεξαμένου δ᾽ ᾿Ιφικράτους 

τὰς τοῦ Τιμοϑέου πράξεις, ταῖς εὐθύναις ἀναλαβὼν 

τὴν τῆς προδοσίας αἰτίαν ἀπολογεῖται διὰ τοῦ 
.“ 

4 Φαίδοῳ)] Ὁ. 219ι. ὃ ἢ [10 οἵ. ΒεΥΙρκ. 2 Ῥ. 821 
νῦν ὦ ἸΔΟΟΌΒΙαΒ: ὦ 0. Καλλιόπης οὖ Φρόντι ὟΝ : καλλίππηξ 
οὺ φροντίδι 12 τῷ --- μεϑαρμοσϑέντι ϑεϊτηαθαβ 14 “4ύ- 
σιδα ὑμνεῖν : λυσιδάϊμνον Οτάο νϑγῦοτγαπι θοῦ: δεῖ σὲ τεκεῖν 
τινα κήρυκα ὑμνεῖν Πύσιδα (ροορύϊοθ ργο Μυσίαν, αποᾶ ταρϑίτο 
ΤΘΡΟΡΉ δ) 1 δύντα ἰϑοοθπβίαβ: δόντα 1ρ. ζόφου ἕ: σοφῷ 
10 τό τ᾽ ὟΝ: τότ᾽ 10. δείξει Βτυποκίπθ: δείξαιν 18 λόγω 
Μοίθιαβ: λόγον 19 Τα ογαβ: κρίνων 20 ᾿ὐ: ἀμφοτέρους 
21 ἀντιλαβὼν ἢ 

σ 

Ὀ 
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“υσίου λόγου" καὶ αὐτὸς μὲν ἀπελύϑη, ὁ δὲ Τιμό- 
ϑεος ἐζημιώϑη πλείστοις χρήμασιν. ἀνέγνω δὲ καὶ 
ἐν τῇ Ὀλυμπιακῇ πανηγύρει λόγον μέγιστον, διαλλα- 

γέντας τοὺς “Ἕλληνας καταλῦσαι Διονύσιον. ; 

Δ΄. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. 
1. Ἰσοκράτης Θεοδώρου μὲν ἦν παῖς τοῦ ᾿Ερχιέως 

τῶν μετρίων πολιτῶν, ϑεράποντας αὐλοποιοὺς κε- 

κτημένου καὶ εὐπορήσαντος ἀπὸ τούτων, ὡς καὶ 
χορηγῆσαι καὶ παιδεῦσαι τοὺς ουἷούς. ἦσαν γὰρ" 

αὐτῷ καὶ ἄλλοι, Τελέσιππος καὶ Ζιόμνηστος" ἦν 
δὲ χαὶ ϑυγάτριον᾽ ὅϑεν εἰς τοὺς αὐλοὺς κεκωμῴ- 

Ε δηται ὑπ᾽ ᾿Δριστοφάνους καὶ Στράττιδος. γενόμενος 
δὲ χατὰ τὴν ὀγδοηκοστὴν ἕχτην ὀλυμπιάδα “υσι- 

μάχου Μυρρινουσίου ἄρχοντος, νεώτερος μὲν “υσίου 
δυσὶ καὶ εἴκοσιν ἔτεσι. πρεσβύτερος δὲ Πλάτωνος 
ἑπτά, παῖς μὲν ὧν ἐπαιδεύετο οὐδενὸς ἧττον ᾿᾽4ϑη- 
ναίων, ἀκροώμενος Προδίκου τὲ τοῦ Κείου καὶ 

Γοργίου τοῦ Δεοντίνου καὶ Τισίου τοῦ Συρακου- 

σίου καὶ Θηραμένους τοῦ ῥήτορος᾽ οὗ καὶ σύλλαμ-. 

βανομένου ὑπὸ τῶν τριάκοντα καὶ φυγόντος ἐπὶ. 
τὴν Βουλαίαν ᾿ Εστίαν, ἁπάντων καταπεπληγμένων, 
μόνος ἀνέστη βοηϑήσων καὶ πολὺν χρόνον ἐσίζησε 

1 “Δυσίου] “αὐτοῦ γ6] ἰδίου τΪδ1 τρίτου Ἰαὐοῦ ἴῃ τοῦ᾽ 
ὟΝ δϑύθυση 1118 6 Ἐρχιέως ἢ οχ Ῥμοίϊο: ἀρχιερέως 
7 τῶν] ἑνὸς τῶν ῬμοίίϊυΒ. τινὸς τῶν ΤΊΟΠΥΒΙ18 18 “υσι- 

μάχου Μυρρινουσίου ἄρχοντος νεώτερος μὲν Λυσίου ἴδ 

ΒΟΥΡ91 αὖ γουῦρθα ἄρχοντος -- Λυσίου Ῥτορίοι ὁμοιοτέλευτον 
Θχοι 1886 νἱἀοαηύαγ: λυσιμάχου μυρρινουσίου 15 δυσὶ 
ὙγοΙῆυΒ: δύο 11 ΤΟσΣΗΘΡαΒ: κίέου 

"᾿ ὅ 



τας 

φι 

10 

10 

20 

2ὅ 

Χ ΟΒΑΤΟΕΌΜ ΥἹΙΙΑΕ. 59 

κατ᾽ ἀρχάς, ἔπειτα ὑπ᾽ αὐτοῦ παρῃτήϑη;, εἰπόντος 887 
ὀδυνηρότερον αὐτῷ συμβήσεσϑαι, εἴ τις τῶν φίλων 
᾿ , -Ὁ-Ὁ "Ὁ ᾿ Ἁ »} ’ Ἁ ΒΩ 

ἀπολαύσει τῆς συμφορᾶς" καὶ ἐκείνου τινὰς οὔσας 
’ 5 - ͵ ς ’, 3 

τέχνας αὐτῷ φασι συμπραγματεύσασϑαι, ἡνίκα ἕν᾿ 

τοῖς δικαστηρίοις ἐσυκοφαντεῖτο, αἵ εἰσιν ἐπιγεγραμ- 

μέναι Βότωνος. ἐπεὶ δ᾽ ἠνδρώϑη. τῶν μὲν πολιτι- 
κῶν πραγμάτων ἀπέδχετο ἰσχνόφωνός τ᾽ ὧν καὶ 

εὐλαβὴς τὸν τρόπον καὶ τὰ πατρῷα ἀποβεβληκὼς 
᾽ -»" χ , ’ Ἶ » Χ 
ἐν τῷ πρὸς “ακεδαιμονίους πολέμῳ" ἄλλοις δὲ 

μεμελετηκὼς φαίνεται. ἕνα δὲ μόνον εἰπὼν λόγον, 

τὸν περὶ τῆς ᾿ἀντιδόσεως. διατριβὴν δὲ συστησά- 
ΘΝ ι ἘΞ ᾿ 7 τι ἌΡ 

μενος. ἐπὶ τὸ φιλοσοφεῖν καὶ γράφειν ἃ διανοηϑείη Β 

ἐτράπετο. καὶ τόν τὲ Πανηγυρικὸν λόγον καί τινας 
,, -» Α - τι Ἁ πῆς ΓΝ ͵ 
ἄλλους τῶν συμβουλευτικῶν. οὐς μὲν αὐτὸς γράφων 

ἀνεγίνωσκεν οὺἣς δ᾽ ἑτέροις παρεσχεύαξεν, ἡγούμενος 
[ν 5... ΤᾺΝ Ἁ Ἁ ᾿ "Ὁ ᾿ Ο 

οὕτως ἐπὶ τὸ τὰ δέοντα φρονεῖν τοὺς “Ελληνας 

προτρέψεσϑαι. διαμαρτάνων δὲ τῆς προαιρέσεως, 
7 Ἁ 3 ’, - 3 ς -»" δ᾽ Λ 

τούτων μὲν ἀπέστη σχολῆς δ᾽ ἡγεῖτο, ὥς τινές φασι, 

πρῶτον ἐπὶ Χίου. μαϑητὰς ἔχων ἐννέα" ὅτε καὶ 

ἰδὼν τὸν μισϑὸν ἀριϑμούμενον εἶπε δακρύσας ὡς 

“ἐπέγνων ἐμαυτὸν νῦν τούτοις πεπραμένον᾽. ὡμίλει 

δὲ τοῖς βουλομένοις, χωρίσας πρῶτος τοὺς ἐριστι- 

κοὺς λόγους τῶν πολιτικῶν. περὶ οὺὃς ἐσπούδασε. 

καὶ ἀρχὰς δὲ καὶ περὶ τὴν Χίον κατέστησε καὶ τὴν 
αὐτὴν τῇ πατρίδι πολιτείαν " ἀργύριόν τε ὅσον οὐδεὶς 

ὃ τῆς] τῆς αὐτοῦ ἢ 6 Βάτωνος ϑεΑ]τηδβδὰβ [10 με- 
μελετηκὼς ΝοΙῆαβ: μεμαρτυρηκὼς 10. εἰπεῖν Χ ΠΣ 
διανοηϑείη ΥοΙαΒ οχ ιοηυβῖο: διανοηϑ εὶς 117 Οοτϑθ5: 
προτρέψασθαι 24 δὲ καὶ] δὲ τὰς Β. δὲ ΟοτῶᾶδΒ 2 ἀρ- 
γυρίου ΤΟΣΠΘΌΙΒ 
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σοφιστῶν εὐπόρησεν, ὡς καὶ τριηραρχῆσαι. ἀκροαταὶ 
δ᾽ αὐτοῦ ἐγένοντο εἰς ἑκατόν, ἄλλοι τὲ πολλοὶ καὶ 
Τιμόϑεος ὃ Κόνωνος, σὺν ᾧ καὶ πολλὰς πόλεις 

ἐπῆλϑε, συντιϑεὶς τὰς πρὸς ᾿4ϑηναίους ὑπὸ Τιμο- 

ϑέου πεμπομένας ἐπιστολάς" ὅϑεν ἐδωρήσατο αὐτῷ 

τάλαντον τῶν ἀπὸ Σάμου περιγενομένων. ἐμαϑή- 
τευσε δ᾽ αὐτῷ καὶ Θεόπομπος ὁ Χῖος, καὶ Ἔφορος 

ὁ Κυμαῖος καὶ ᾿4σκληπιάδης ὁ τὰ τραγῳδούμενα 
συγγράψας καὶ Θεοδέκτης ὃ Φασηλίτης ὁ τὰς τρα- 

γῳδίας ὕστερον γράψας, οὗ ἐστι τὸ μνῆμα ἐπὶ τὴν 
Κυαμῖτιν πορευομένοις κατὰ τὴν ἱερὰν ὁδὸν τὴν 

ἐπ’ Ἐλευσῖνα, τὰ νῦν κατερηρειμμένον" ἔνϑα καὶ 
τοὺς ἐνδόξους τῶν ποιητῶν ἀνέστησε σὺν αὐτῷ, 

ὧν Ὅμηρος ὁ ποιητὴς σῴξεται μόνος" “εῴδαμός τ᾽ 
᾿ἀϑηναῖος καὶ “άκριτος ὁ νομοϑέτης ᾿4ϑηναίοις᾽ 
ὡς δέ τινές φασι, καὶ Ὑπερείδης καὶ ᾿Ισαῖος. καὶ 
Ζημοσϑένη δ᾽ ἔτι δητορεύοντί φασι μετὰ σπουδῆς 
προσελϑεῖν αὐτῷ, καὶ χιλίας μὲν ἃς εἰσεπράττετο 

οὐκ ἔχειν φάναι παρασχεῖν, διακοσίας δὲ δώσειν, 
ἐφ᾽ ᾧ τε τὸ πέμπτον μέρος ἐχμαϑεῖν᾽ τὸν δ᾽ ἀπο- 

κρίνασϑαι ὡς “οὐ τεμαχίζομεν, ὦ Ζημόσϑενες. τὴν 

2 τὲ ΕὙΔΩΚΙὰΒ οχ Ῥμούϊο: δὲ 1 ΞΙενοφῶν ὃ Τρύλλου 
καὶ Θεόπομπος ῬὨούαΒ 9. ὁ τὰς] καὶ αὐτὸς ὅθ [10 τὸν 
Κυαμίτην ΟἸαγΘΥ5 οχσ Ραῦϑ. 1, 87,38 18 ἀνέστησαν ΝΥ οϑ{. 
14 Λαοδάμας ῬΠούαθ. “εωδάμας ΥΥ ΘΟδὑθΥΙ 8 158 “μά- 
ἄριτος ὁ Φασηλίτης καὶ Δυκοῦργος ὃ νομοϑέτης ᾿4ϑηναίοις 
ΝΥ δοὐθυτηδηηαθ. “άκριτος καὶ Εὔνομος καὶ ΜΠυσιϑείδης ᾿48᾽η- 
ναῖον ΤΌΘ ΌΠΘΥΙΒ ἴῃ ὙΘΙΒΙΟΠΘ 10. ὁ νομοϑέτης ᾿4ϑηναίοις 
510 γ6] νομοϑετήσας ᾿4ϑηναίοις Ῥμούϊπ5. σοφιστεύσας ᾿49ϑή- 
νησιν Οοτῶθθ 11 Τυθῦμουαβ: σημοσθϑένην δαὺ σημοσϑένης 
18 μὲν ἃς Οοτδθ5: μὲν ἃς μόνας 20 ἐκμαϑεῖν Ῥμοίϊαθ: 
ἐχμάϑῃ 

᾿ 

μι 0 
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πραγματείαν" ὥσπερ δὲ τοὺς καλοὺς ἐἰχϑῦς ὅλους 

πωλοῦμεν, οὕτω κἀγώ δοι. εἰ βούλοιο μαϑητεύειν, 

ὁλόκληρον ἀποδώσομαινι τὴν τέχνην. ἐτελεύτα δ᾽ 
ἐπὶ Χαιρώνδου ἄρχοντος, ἀπαγγελϑέντων τῶν περὶ 

ὅ Χαιρώνειαν ἐν τῇ “᾿Ιπποχράτους παλαίστρα πυϑό- 
μένος, ἐξαγαγὼν αὑτὸν τοῦ βίου τέτταρσιν ἡμέραις 

διὰ τοῦ σιτίων ἀποσχέσθαι, προειπὼν τρεῖς ἀρχὰς 
δ 3 , δραμάτων Εὐριπίδου 

“ΖΙαναὸς ὃ πεντήκοντα ϑυγατέρων πατήρ" 

10 Πέλοψ ὃ Ταντάλειος εἰς Πῖσαν μολών" 

- Σιδώνιόν ποτ᾽ ὄστυ Κάδμος ἐκλιπών" 
ν᾽ οἷ Ἁ 3 7 2; Ἁ καὶ Ο Ὁ ’ ὀχτὼ καὶ ἐνενήκοντα ἔτη βιοὺς ἢ ὥς τινὲς ἑκατόν. Τὶ 

οὐχ ὑπομείνας τετράκις ἰδεῖν τὴν ᾿Ελλάδα καταδου- 
- } 3 - μ᾿} δ’ Χ ἤ λουμένην᾽ πρὸ ἐνιαυτοῦ ἢ ὥς τινες πρὸ τεσσάρων 

τι ἐτῶν τῆς τελευτῆς συγγράψας τὸν Παναϑηναΐκόν. 

τὸν δὲ Πανηγυρικὸν ἔτεσι δέκα συνέϑηκεν, οἵ δὲ 

δεκαπέντε λέγουσιν, ὃν μετενηνοχέναι ἐκ τῶν Γορ- 
,͵ "-Ὡ ’ Ἁ ’ τ Α Ἁ Ἂ »Σ᾿ γίου τοῦ “εοντίνου καὶ “υσίου" τὸν δὲ περὶ τῆς 

᾿Αντιδόσεως δύο καὶ ὀγδοήκοντα ἔτη γεγονώς" τοὺς 

80. δὲ πρὸς Φίλιππον ὀλίγῳ πρότερον τοῦ ϑανάτου. 

ἐγένετο δ᾽ αὐτῷ καὶ παῖς ᾿“φαρεὺς πρεσβύτῃ ὄντι 888 
ἐκ Πλαϑάνης τῆς Ἱππίου τοῦ ῥήτορος ποιητός, τῶν 

δὲ τῆς γυναικὸς τριῶν παίδων ὃ νεώτατος. εὐπό- 

ῶ πωλοῦσιν ΟοΥγᾶθ58 4 Μρυγβιαβ: χερωνίδου 10. τῶν] 
γὰρ τῶν οὖ ἀοῖπάθ ἐξήγαγεν ἢ ὁ τέτταρσιν “: τετρασιν 
9 γνϑύβιϑ δϑὺ Αὐοῇθ]8]1, να. ΝὍΌΟΚ. τ. 421 10 Εν. ἴἠρῃ. Τὶ 1 
11 Νδυοκ. Ῥ. 027 18 τετράκις] τὸ τέταρτον ΒΗ γεγηρα- 
κὼς 150 ἐτῶν Τυτπθῦιδβ: τῶν 17 ἐκ τῶν Ἀ-: ἐκ τοῦ 
19 τοὺς] τὸν Χ 29 παίδων] δα, ὧν ἢ 10. εὐπόρησε 
δ᾽ Οοτδθβ οὰτὰ ῬΠοίϊο: εὐπόρησεν 

ῬΙαξατομὶ ΜοΥδΙα. ΜΟῚ]. Υ. 11 
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ρησε δ᾽ ἱκανῶς οὐ μόνον ἀργύριον εἰσπράττων τοὺς 

γνωρίμους, ἀλλὰ καὶ παρὰ Νικοκλέους τοῦ Κυπρίων 

βασιλέως. ὃς ἦν υἱὸς Εὐαγόρου. εἴκοσι τάλαντα 

λαβὼν ὑπὲρ τοῦ πρὸς αὐτὸν γραφέντος λόγου" ἐφ᾽ 

οἷς φϑονηϑεὶς τρὶς προεβλήϑη τριηραρχεῖν, καὶ δὶς ὁ 

μὲν ἀσϑένειαν σκηψάμενος διὰ τοῦ παιδὸς παρῃτή- 
σατο. τὸ δὲ τρίτον ὑποστὰς ἀνήλωσεν οὐκ ὀλίγα. 

᾿ Ἂ Χ 2 ΄ , ς 3. νὰ » ιν 0. ΄, 
πρὺς δὲ τὸν εἰπόντα πατέρα ὡς οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ ἀνδρά- 

ποδον συνέπεμψϑε τῷ παιδίῳ ἱτοιγαροῦν᾽ ἔφη ᾿ἄπιϑι" 

Β δύο γὰρ ἀνθ᾽ ἑνὸς ἕξεις ΠΗ οἰ πρϑος ἠγωνίσατο τὸ 

ὃὲ χαὶ τὸν ἐπὶ Μαυσώλῳ τεϑέντα ὑπ᾽ ᾿Δρτεμισίας 

ἀγῶνα" τὸ δ᾽ ἐγκώμιον οὐ σῴξεται. ἐποίησε δὲ καὶ 

εἰς Ελένην ἐγκώμιον καὶ ᾿Ζρεοπαγιτικόν. ἐξελϑεῖν 

δὲ τοῦ βίου οἵ μὲν ἐναταῖόν φασι σίτων ἀποσχό- 

μενον, οὗ δὲ τεταρταῖον ἅμα ταῖς ταφαῖς τῶν ἐν τὸ 

Χαιρωνείᾳ πεσόντων. συνέγραψε δ᾽ αὐτοῦ καὶ ὃ 
παῖς ᾿ἀφαρεὺς λόγους. ἐτάφη δὲ μετὰ τῆς συγγε- 

νείας πλησίον Κυνοσάργους ἐπὶ τοῦ λόφου ἐν 
9 -»Ὕ “ἢ Χ ε ς Ἁ 3 - ΄ ἀριστερᾷ αὐτός τε καὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ Θεόδωρος 
καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ" ταύτης τ᾽ ἀδελφὴ τηϑὶς τοῦ 50 

ῥήτορος ᾿ἡνακὼ καὶ ὁ ποιητὸς υἱὸς ᾿ἀφαρεὺς καὶ ὃ 
Ο ἀνεψιὸς αὐτοῦ Σωκράτης. μητρὸς ᾿Ισοχράτους ἀδελ- 

φῆς ᾿Ανακοῦς υἱὸς ὥν, ὅ τ᾽ ἀδελφὸς αὐτοῦ ὁμώνυ- 

μος τοῦ πατρὸς Θεόδωρος καὶ οἵ υἱωνοὶ αὐτοῦ, τοῦ 

2 παρὰ 1ᾶθηὶ οὑχὴ Θοάθιη: τὰ παρὰ ὅ προεμλήϑη 
Οοτδθ8 10. τριηραρχεῖν ῬποίϊαΒ. τριήραρχος ᾿ῬαΤΠΘΌαΒ. 
τριήρας οοαα. 10. καὶ δὶς Μ' οὐτὰ ῬΠοίιο: “καὶ τὸ δὶς 
1 ὑποστὰς Οοτϑθ85 (00]]. ν.16ῦ, 28): ἀναστὰξ 18 ἐν Τ᾽ ΥΠΟ 5 
19 αὐτός Ἐ: ὃ υἱός 20 αὐτοῦ] Ἡδυτώ ΤΌΤΙΘΘΗΒ68 28 ἄνα- 
μοῦς υἱὸς ΤαΣποραβ; ἀνακούσιος 24 ὃ υἷωνός τὴ 10. 
αὐτοῦ 
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ποιηϑέντος αὐτῷ παιδὸς ᾿ἀφαρέως. ᾿“φαρεὺς ὃ καὶ 
ὁ τούτου πατὴρ Θεόδωρος ἥ τε γυνὴ Πλαϑάνη, 

μήτηρ δὲ τοῦ ποιητοῦ ᾿Ζφαρέως. ἐπὶ μὲν οὖν τού- 
τῶν τράπεξαι ἐπῆσαν ἕξ, αἱ νῦν οὐ σῴξονται" αὐτῷ 
δ᾽ ᾿Ισοκράτει ἐπὶ τοῦ μνήματος ἐπῆν κίων τριάκοντα 

πηχῶν, ἐφ᾽ οὗ σειρὴν πηχῶν ἑπτὰ συμβολικῶς, ὃς 
νῦν οὐ σῴξεται. ἦν δὲ καὶ αὐτοῦ τράπεξα πλησίον 
ἔχουσα ποιητάς τὲ καὶ τοὺς διδασχάλους αὐτοῦ, ἐν 

οἷς καὶ Γοργίαν εἰς σφαῖραν ἀστρολογικὴν βλέποντα 

αὐτόν τε τὸν ᾿Ισοκχράτην παρεστῶτα. ἀνάκειται δ᾽ 

αὐτοῦ καὶ ἐν ᾿Ελευσῖνι εἰκὼν χαλκῆ ἔμπροσϑεν τοῦ 
προστῴου ὑπὸ Τιμοϑέου τοῦ Κόνωνος, καὶ ἐπιγέ- 

γραπται 

“Τιμόϑεος φιλίας τε χάριν ξύνεσίν τε προτιμῶν 
᾿Ισοχράτους εἰκὼ τήνδ᾽ ἀνέϑηχε ϑεαῖς "" 

“εωχάρους ἔργον. φέρονται δ᾽ αὐτοῦ λόγοι ἑξήκοντα, 

ὧν εἰσι γνήσιοι κατὰ μὲν Διονύσιον εἰκοσιπέντε 

κατὰ δὲ Καικίλιον εἰκοσιοκτώ. οἵ δ᾽ ἄλλοι κατεψευ- 

σμένοι. εἶχε δ᾽ ἀλλοτρίως πρὸς ἐπίδειξιν, ὡς ἀφι- 
κομένων ποτὲ πρὸς αὐτὸν τριῶν ἐπὶ τὴν ἀκρόασιν 

τοὺς μὲν δύο κατασχεῖν τὸν δὲ τρίτον ἀπολῦσαι, 
φάμενος εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἥξειν" νῦν γὰρ αὐτῷ τὸ 

ϑέατρον εἶναι ἐν ἀκροατηρίῳ. εἰώϑει δὲ καὶ πρὸς 
τοὺς γνωρίμους αὑτοῦ λέγειν, ὡς αὐτὸς μὲν δέκα 

1. ᾿ἀφαρεὺς --- τοῦ ποιητοῦ “φαρέως] 5θο]αδ10 ΠΘΌΠΘΙΊΒ. 
10. ἴδο. οϑὺ οχ οοᾶ. Εἰ, 1π οθὗθιθ αἀθθϑὺ ὅδ κίων ὃ: πριῶν 
(κιὼν ΤΣΠΘὈΙ5) 11 ᾿Ἐλευσινίῳ Οοτδθϑ5 14 οἵ. Απίῃ. 
ῬΗ]. 8. Ῥ. 294 68, Δ 6008 ξύνεσιν ΘΌΠΘΙαΒ: ἕενέην 
18 ϑεῷ Ῥμοίϊαβ 16 Κλεοχάρους 1ᾶθτ 19 ὡς] ὥστε 
ΤΌΣΟ 28 Υοϊῆυβ: ἀκρωτηρίῳ 

ΤῈΣ 

ῃ 
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μνῶν διδάσκοι, τῷ δ᾽ αὐτὸν διδάξαντι τόλμαν καὶ 
εὐφωνίαν δώσειν δεκακισχιλίας. καὶ πρὸς τὸν ἐρό- 
ἱξδνον διὰ τί οὐκ ὧν αὐτὸς ἱκανὸς ἄλλους ποιεῖ, 

εἶπεν ὅτι καὶ αἱ ἀκόναι αὐταὶ μὲν τέμνειν οὐ δύ- 
νανται τὸν δὲ σίδηρον τμητικὸν ποιοῦσιν. εἰσὶ δ᾽ ὅ 

Ε' οὗ καὶ τέχνας αὐτὸν λέγουσι συγγεγραφέναι, οἵ δ᾽ 

οὐ μεθόδῳ ἀλλ᾽ ἀσκήσει χρήσασϑαι. πολίτην δ᾽ 
οὐδέποτ᾽ εἰσέπραξε μισϑόν. προσέταττε δὲ τοῖς γνω- 
θίμοις εἰς τὰς ἐκκλησίας ἀπαντῶσιν ἀναφέρειν αὐτῷ 

τὰ εἰρημένα. ἐλυπήϑη δὲ καὶ οὐ μετρίως ἐπὶ τῷ ι0 

Σωκράτους ϑανάτῳ καὶ μελανξδιμονῶν τῇ ὑστεραίᾳ 

προῆλϑε. πάλιν δ᾽ ἐρομένου τινὸς αὐτὸν τί ῥητο- 
ρική, εἶπε “τὰ μὲν μικρὰ μεγάλα τὰ δὲ μεγάλα 
μικρὰ ποιεῖν᾽. ἑἕστιώμενος δέ ποτὲ παρὰ Νικο- 

κρέοντι τῷ Κύπρου τυράννῳ. προτρεπομένων αὐτὸν τι 

τῶν παρόντων διαλεχϑῆναι, ἔφη “οἷς μὲν ἐγὼ δει- 
νὸς οὐχ ὃ νῦν καιρός, οἷς δ᾽ ὁ νῦν καιρὸς οὐκ 

ἐγὼ δεινός᾽. Σοφοκλέα δὲ τὸν τραγικὸν ϑεασάμενος 

ἑπόμενον ἐρωτικῶς παιδί, εἶπεν “οὐ μόνον δεῖ, 

889 Σφόκλεις, τὰς χεῖρας ἔχειν παρ᾽ αὑτῷ, ἀλλὰ καὶ 30 

τοὺς ὀφθαλμούς". τοῦ δὲ Κυμαίου ᾿Εφόρου ἀπράκτου 

τῆς σχολῆς ἐξελϑόντος καὶ πάλιν ὑπὸ τοῦ πατρὸς 
Ζημοφίλου πεμφϑέντος ἐπὶ δευτέρῳ μισϑῷ, παίζων 

Ζίφορον αὐτὸν ἐχάλει' ἐσπούδασε μέντοι ἱχανῶς 

4 Οογδβθβ οχσ Ῥμοίϊο: τεμεῖν 10 καὶ] Ὧ6]. Οουϑθβ 
14 Νικοκχρέοντι] Νικοκλεῖ ΝΥ οἸῆ α8 10 οἷς μὲν ἐγὼ δει- 
νὸς "κὲ] οἵ. ρ.6188 19 οὐ μόνον δεῖ κε] “ῬοΥ1Ο]1 ὑυϊθασπῦ 
Οἴο. ἀ6 οἵ 1. 40,144. Ρ]αύὺ, ῬοΥ. 8᾽ ΥΥ Θδύθυιηδηθμαβ Σ44 Ζίέ- 
φορον Ατηγούι: δίφρον 
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περὶ τὸν ἄνδρα καὶ τὴν ὑπόϑεσιν τῆς χρείας αὐτὸς 

ὑπεθήκατο. ἐγένετο δὲ καὶ πρὸς τὰ ἀφροδίσια κα- 

ταφερής, ὡς ὑποπάστῳ παρειλκυσμένῳ ἐν τῇ κοίτῃ 

χρῆσϑαι, κρόκῳ διάβροχον ἔχοντα τὸ προσκεφάλαιον. 

καὶ νέον μὲν ὄντα μὴ γῆμαι, γηράσαντα δ᾽ ἑταίρᾳ 

συνεῖναι ἧ ὄνομα ἦν “αγίσκη, ἐξ ἧς ἔσχε ϑυγάτριον 

ὃ γενόμενον ἐτῶν δώδεχα πρὸ γάμων ἐτελεύτησεν. 

ἔπειτα Πλαϑάνην τὴν “Ἱππίου τοῦ ῥήτορος γυναῖκα 

ἠγάγετο τρεῖς παῖδας ἔχουσαν, ὧν τὸν ᾿ἀφαρέα ὡς 
προείρηται ἐποιήσατο, ὃς καὶ εἰκόνα αὐτοῦ χαλκῆν 

ἀνέϑηκε πρὸς τῷ Ὀλυμπιείῳ ἐπὶ κίονος καὶ ἐπέ- 
γραψεν 

“᾿Ισοχράτους ᾿“φαρεὺς πατρὸς εἰκόνα τήνδ᾽ ἀνέϑηκε 
Ζηνί, ϑεούς τε σέβων καὶ γονέων ἀρετήν. 

λέγεται δὲ καὶ κελητίσαι ἔτι παῖς ὥν" ἀνάκειται 
γὰρ ἐν ἀχροπόλει χαλκοῦς ἕν τῇ σφαιρίστρᾳ τῶν 

᾿Αρρηφύρων κελητίξων ἔτι παῖς ὥν. ὡς εἶπόν τινες. 

δύο δ᾽ ἐν ἅπαντι τῷ βίῳ συνέστησαν αὐτῷ ἀγῶνες" 

πρότερος μὲν εἰς ἀντίδοσιν προχαλεσαμένου αὐτὸν 

ΜΜεγακλείδου, πρὸς ὃν οὐκ ἀπήντησε διὰ νόσον. τὸν 

δ᾽ υἱὸν πέμψας ᾿ἀφαρέα ἐνίκησε" δεύτερος δὲ “υσι- 
μάχου αὐτὸν προκαλεσαμένου περὶ τριηραρχίας εἰς 

ἀντίδοσιν. ἡττηϑεὶς δὲ τὴν τριηραρχίαν ὑπέστη. 
ς ἦν δ᾽ αὐτοῦ καὶ γραπτὴ εἰκὼν ἐν τῷ Πομπείῳ. ὃ δ᾽ 

1. χρείας αὐτὸς] ἱστορίας αὐτῷ ῬῃοίαΒ 8. γρυσοπάστῳ 
ΘδΙτη ϑῖι8. ὑποσπάστω 4 ἔχοντι ἢ 11 Ὀλυμπιείω Ὗ: 
ὀλυμπίῳ ὡς 18 οὗ Βοιρκ. 2 Ρ. 829 1. 11 ἴα Τυτηθθυθ: 
κερητίσαι -- κερητίξζων 10 σφαιρίστρᾳ] ἀριστερᾷ Μαά- 
ὙἹΡῚαΒ Ἵπ ἐτὰ παῖς -- τινες] βυβρθοΐδ ΥΥ 18 δύο δ᾽ ἐν 
ἅπαντι --- τριηραρχίαν ὑπέστη] δπδρϑούω ΒὙΔΏΚΙΟ 
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᾿ἀφαρεὺς συνέγραψε μὲν λόγους οὐ πολλοὺς δέ, 
δικανικούς τε καὶ συμβουλευτικούς᾽ ἐποίησε δὲ καὶ 

τραγῳδίας περὶ ἑπτὰ καὶ τριάκοντα, ὧν ἀντιλέγον- 
ται δύο. ἀρξάμενος δ᾽ ἀπὸ “υσιστράτου διδάσκειν 
ἄχρι Σωσιγένους ἕν ἔτεσιν εἰκοσιοκτὼ διδασκαλίας 

ἀστικὰς καϑῆκεν ἕξ καὶ δὶς ἐνίκησε διὰ Διονυσίου, 

καϑεὶς καὶ δι’ ἑτέρων ἕτέρας δύο “ηναῖχάς. τῆς 

δὲ μητρὸς αὐτῶν ᾿Ισοχράτους καὶ Θεοδώρου καὶ τῆς 
ταύτης ἀδελφῆς ᾿Δνακοῦς εἰκόνες ἀνέχειντο ἐν ἀκρο- 

πόλει" ὧν ἡ τῆς μητρὸς παρὰ τὴν ὝὙγίειαν νῦν 

κεῖται μετεπιγεγραμμένη. ἡ δ᾽ ᾿Δνακοῦς οὐ σῴξεται. 
ἔσχε δὲ δύο υἱούς. ᾿4λέξανδρον μὲν ἐκ Κοινοῦς 

Σωσικλέα δ᾽ ἐκ “υσίου. 

Ἰ. ἸΣΆΤΟΣ. 

1. ἸΙσαῖος Χαλκιδεὺς μὲν ἦν τὸ γένος, παραγε- 

νόμενος δ᾽ εἰς ᾿άϑήνας, καὶ δχολάδας ἢ “Μυσίᾳ 
κατά τὲ τὴν τῶν ὀνομάτων ἁρμονίαν καὶ τὴν ἐν 

τοῖς πράγμασι δεινότητα, ὥστ᾽ εἰ μή τις ἔμπειρος 

πάνυ τοῦ χαρακτῆρος τῶν ἀνδρῶν εἴη. οὐκ ἂν δια- 

γνοίη πολλοὺς τῶν λόγων ῥαδίως ὁποτέρου τῶν 

ῥητόρων εἰσίν. ἤκμασε δὲ μετὰ τὸν Πελοποννη- 

σιακὸν πόλεμον, ὡς ἔστι τεχμήρασϑαι ἐκ λόγων 

αὐτοῦ, καὶ μέχρι τῆς Φιλίππου ἀρχῆς παρέτεινε. 

9. 11 ᾿ἀνακοῦς Χ: νακοῦς 12 Κοινοῦς] Κοίνου Ἐ 
18 ΖΣωσικλέχα Ταγπορυβ: οὐσικλέα (Πυσικλέα ῬαΘΡΠΘΙτι5) 
16 σχολάσας ὃ “Δυσίᾳ) Ἰδουηδ Τὴ ΘΡῸ ΙΠ56Υυϊ], ΠῈΘΌΠΘΙΟ 
ΒΡ] θηΐο: σχολάσας ᾿Ισοκράτει ἔοικε μάλιστα Δυσίᾳ. ΜδΊΙΩΣ 
σχολάσας ᾿Ισοχκράτει, φαίνεται ἀκολουϑήσας Μυσίᾳ (ουὖ ξη- 
λώσας Μυσίαν), 21 κατὰχ 22 τῶν λόγων γ6] τινῶν λύγων Ὦ' 

μι 0 
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καϑηγήσατο δὲ Ζημοσϑένους, ἀποστὰς τῆς σχολῆς. Ἐ 

ἐπὶ δραχμαῖς μυρίαις᾽ διὸ χαὶ μάλιστα ἐπιφανὴς 

ἐγένετο. αὐτὸς δὲ καὶ τοὺς ἐπιτροπιχοὺς λόγους 

συνέταττε τῷ Ζημοσϑένει, ὥς τινὲς εἶπον. κατα- 

5 λέλοιπε δὲ λόγους ἑξήκοντα τέσσαρας, ὧν εἶσι γνή- 
σιοι πεντήκοντα, καὶ ἰδίας τέχνας. πρῶτος δὲ καὶ 

σχηματίζειν ἤρξατο καὶ τρέπειν ἐπὶ τὸ πολιτικὸν 
τὴν διάνοιαν. ὃ μάλιστα μεμίμηται Ζ]΄ημοσϑένης. 

μνημονεύει δ᾽ αὐτοῦ Θεόπομπος ὁ κωμικὸς ἐν τῷ 
10 Θησεῖ. 

ΞΘ ΑΛ ΧΙΝΕΣΕ 840 

1. Αἰσχίνης ᾿Ζτρομήτου, φυγόντος μὲν ἐπὶ τῶν 
τριάκοντα συγκαταγαγόντος δὲ τὸν δῆμον, καὶ 

ΤΓλαυχοϑέας᾽" τῶν δὲ δήμων Κοθωκίδης. οὔτε κατὰ 
ιὸ γένος τῶν ἐπιφανῶν οὔτε κατὰ περιουσίαν χρημά- 

τῶν. νέος δ᾽ ὧν καὶ ἐρρωμένος τῷ σώματι περὶ τὰ 
γυμνάσια ἐπόνει" λαμπρόφωνος δ᾽ ὧν μετὰ ταῦτα 

τραγῳδίαν ἤσκησεν" ὡς δὲ Ζημοσϑένης φησίν, ὑπο- 
γραμματεύων καὶ τριταγωνιστῶν ᾿Δριστοδήμῳ ἐν 

80 τοῖς Ζ΄ιονυσίοις διετέλει, ἀναλαμβάνων ἐπὶ σχολῆς 

τὰς παλαιὰς τραγῳδίας καὶ ἔτι παῖς ὧν ἐδίδασκε Β 

γράμματα σὺν τῷ πατρί, καὶ μειράκιον ὧν ἐστρα- 

τεύετο ἐν τοῖς περιπόλοις. ἀκροατὴς δὲ γενόμενος 

ὡς μέν τινες λέγουσιν ᾿Ισοχράτους καὶ Πλάτωνος. 

οὖ ὡς δὲ Καικίλιος “εωδάμαντος, καὶ πολιτευόμενος 

1 πολιτικὸν] παϑητικὸν ΘΘΟΙΙΘΘΥᾺΒ 9 κωμικὸς] οἵ. 
ΚΟΟΚ.1 Ρ. 187 18 Ζημοσϑένης] 18, 28. 265. 19,,4]5 [19 ἐν 
τοῖς κατὰ δήμους Ζιονυσίοις ῬΠ οὐ α5 28 περιπόλοις Ηδτη- 
ΒΘ ΠΠ518 (ΘΧ ΑΘΒΟΗ. ΟΥ̓. 46 Ε', 1|6ρ᾽. 8 167): πολλοῖς 5 Πεω- 
δάμαντος] ᾿Δλκιδάμαντος Χ, 5684 οἵ ΑΘΒ0ῃ. ο. Οὔδβῖρῃ. 8. 188 
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οὐκ ἀφανῶς ἐκ τῆς ἐναντίας μερίδος τοῖς περὶ 

Ζ]ημοσϑένη, ἐπρέσβευσεν ἄλλας τὲ πρεσβείας πολλὰς 

καὶ πρὸς Φίλιππον ὑπὲρ τῆς εἰρήνης" ἐφ᾽ ἧ κατη- 
γορήϑη ὑπὸ Ζημοσϑένους ὡς ἀνῃρημένου τοῦ Φω- 

κέων ἔϑνους, ἔτι δ᾽ ὡς πόλεμον ἐξάψας, ἡνίκα ὅ 
πυλαγόρας ἠρέϑη ᾿Αμφικτύοσι πρὸς ᾿“μφισσεῖς τοὺς 
τὸν λιμένα ἐργαζομένους" ἐξ οὗ συνέβη τοὺς ᾿4μ- 

Ο φικτύονας Φιλίππῳ προσφυγεῖν, τὸν δ᾽ ὑπὸ τοῦ 
Αἰσχίνου συνεργούμενον ἐπιϑέσϑαι τοῖς πράγμασι 

καὶ τὴν Φωκίδα λαβεῖν" ἀλλὰ συνειπόντος αὐτῷ τὸ 

Εὐβούλου τοῦ Σπινϑάρου Προβαλλουσίου δημαγω- 

γοῦντος. τριάκοντα ψήφοις ἀπέφυγεν. εἰσὶ δ᾽ οἵ 

φασι συγγράψαι μὲν τοὺς ῥήτορας τοὺς λόγους" 

ἐμποδὼν ὃὲ γενομένων τῶν περὶ Χαιρώνειαν, μη- 

κξτι τὴν δίκην εἰσελθεῖν. χρόνῳ δ᾽ ὕστερον, Φι- τὸ 

λίππου μὲν τετελευτηκότος ᾿4λεξάνδρου δὲ διαβαί- 

γνοντος εἰς τὴν ᾿4σίαν, ἐγράψατο Κτησιφῶντα παρα- 

νόμων ἐπὶ ταῖς 4ημοσϑένους τιμαῖφ᾽ οὐ μεταλαβὼν 

δὲ τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων ἔφυγεν εἰς τὴν 

Ρόδον, χιλίας δραχμὰς ὑπὲρ τῆς ἥττης οὐ βουλη- 30 

Ὁ ϑεὶς καταϑέσϑαι. οἱ δ᾽ ἀτιμίας αὐτῷ προστιμηϑῆναι 

λέγουσιν οὐ ϑέλοντι ἐξελϑεῖν τῆς πόλεως, καὶ ἐλϑεῖν 

εἰς Ἔφεσον ὡς ᾿Αλέξανδρον. τοῦ δὲ τελευτήσαντος, 

ταραχῆς οὔσης, ἀπάρας εἰς τὴν Ῥόδον ἐνταῦϑα 

8 Τ᾿ οχ Ῥμοίϊο: κατηγορηϑεὺς 4 ὡς θα ΘΌΠΘΥΒ ὅ ἔτι 
δὲ ὡς πόλεμον --- --- μηκέτι τὴν δίκην εἰσελϑεῖν) “ἴῃ 15 αἱ- 
γουϑᾶ ΤΠ]ΒΟΘΙῚ 5ΡοΟμὖΘ ἸΡΑ ΤΣῚ σις ὙΥ οϑύθυμηϑησπαβ [Ό0. ἐξά- 
ψειξ Ῥμούϊαβ 6 τοὺς --- ἐργαζομένους ὙΥοἸῆαβ: καὶ (ὡς 
ΒΡ 6118) τὸν λιμένα ἐργαζομένοις 11 Προβαλουσίου ῬΠο- 
ὑϊ1ι5. Προβαλεισίου ΝΥ Θβθιχαδηπιβ οἵ, Πουποβίῃ, 89, 48, 128 
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σχολὴν καταστησάμενος ἐδίδασκεν. ἀνέγνω τε τοῖς 

ἱΡοδίοις τὸν κατὰ Κτησιφῶντος λόγον ἐπιδεικνύμε- 
" ΄ Χ ΄ 2 ἐὸ ΡΟΝ Υ γκΑ ς 7 

νος᾽ ϑαυμαζόντων δὲ πάντων εἰ ταῦτ᾽ εἰπὼν ἡττήϑη 
“οὐκ ἄν᾽ ἔφη ᾿ἐθαυμάξετε, Ῥόδιοι. εἰ πρὸς ταῦτα 

Ζημοσϑένους λέγοντος ἠκούδατε᾽. σχολήν τ᾽ ἐκεῖ 

προσχατέλιπε, τὸ ἹῬΡοδιακὸν διδασχαλεῖον κληϑέν. 

ἔπειτα πλεύσας εἰς Σάμον καὶ διατρίβων ἐπὶ τῆς 

νήσου ὀλίγον ὕστερον ἐτελεύτησεν. ἐγένετο δ᾽ εὔφω- 

νος, ὡς δῆλον ἔκ τε ὧν φησι “]ημοσϑένης καὶ ἐκ 

τὸ τοῦ Ζημοχάρους λόγου. φέρονται δ᾽ αὐτοῦ λόγοι 

1 

2 

οι 

ς 

τέσσαρες. ὅ τε κατὰ Τιμάρχου καὶ ὃ τῆς Παραπρε- 

σβείας καὶ ὃ κατὰ Κτησιφῶντος, οἱ καὶ μόνοι εἰσὶ 

γνήσιοι. ὃ γὰρ ἐπιγραφόμενος Ζ]ηλιακὸς οὐκ ἔστιν 

“ἰσχίνου: ἀπεδείχϑη μὲν γὰρ ἐπὶ τὴν κρίσιν τὴν 

περὶ τοῦ ἱεροῦ τοῦ ἐν 4ήλῳ συσταϑεὶς συνήγορος" 

οὐ μὴν εἶπε τὸν λόγον" ἐχειροτονήϑη γὰρ Ὑπερεί- 

δης ἀντ᾽ αὐτοῦ, ὥς φησι Ζημοσϑένης. ἔσχε δὲ καὶ 
ἀδελφούς, ὥς φησιν αὐτός. ᾿ἀφόβητον καὶ Φιλοχάρη. 
ἀπήγγειλε δὲ καὶ τὴν ἐν Ταμύναις νίκην πρῶτος 
- ΄ εῆδς ς ἀρτττ ᾿ς χὰ ᾿ ᾿ δ 
᾿“ϑηναίοις, ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἑστεφανώϑη τὸ δεύτερον. οἱ 

δ᾽ εἶπον μηδὲ μαϑητεῦσαί τισι τὸν Αἰσχίνην, ἀλλ᾽ 
ἐκ τῆς ὑπογραμματείας ἀρϑῆναι ἐν τοῖς δικαστηρίοις 

τότε διάγοντα᾽ πρῶτον δ᾽ εἰπεῖν ἐν τῷ δήμῳ κατὰ 

9 Ζημοσϑένης] 18, 289. 803. 11 ὁ τῆς] τη] ὁ περὶ 
τῆς 14 τὴν περὶ ὈυθΌπουιβ: τοῦ περὶ 1 συσταϑεῖσαν 
ὟΝ δϑύθυτηϑη 5 11 Ζημοσϑένης) 18,13,ϑὮἬ 18 αὐτὸς] ἀθ 
ΕΔ15. Τιθο, 8 149 10. ᾿ἀφόβητον ΝΥ Θβἰθγυιπδππτβ (6χΧ 1. 1.): 
ἄφοβον 10. Φιλοχάρη ΝΥ οχ 1. δοάθιη: δημοχάρη 20 τὸ 
δεύτερον] πὰς τοροβαὶϊῦ ΕὙΔΠΚΙαΒ, 1 110115 Ἰθοτῦαν ροβὺ 49η- 
ναίοις οἴ. ΑΘΒοῃ. 46 Ε', Το, 8169 21 τισι] τινι Μ 

Ε 

Ε 



1τ0 Χ ΟΒΑΤΟΒΌΝ ΥΙΤΑΒ. 

Φιλίππου. εὐδοκιμήσαντά τε πρεσβευτὴν χειροτονη- 

ϑῆναι πρὸς ᾿ρκάδας᾽ πρὸς οὺἣς ἀφικόμενον συστῆσαι 

841 τοὺς μυρίους ἐπὶ Φίλιππον. ἐγράψατο δὲ καὶ Τί- 
μαρχον ἑταιρήσεως" ὁ δ᾽ ἐκλιπὼν τὸν ἀγῶνα αὑτὸν 

ἀνήρτησεν., ὥς πού φησι ΖἼημοσϑένης. ἐχειροτονήϑη 

δὲ πρεσβευτὴς ὡς Φίλιππον μετὰ Κτησιφῶντος καὶ 

Ζημοσϑένους περὶ τῆς εἰρήνης, ἐν ἣ ἄμεινον τοῦ 

Ζημοσϑένους ἠνέχθη τὸ δὲ δεύτερον δέχατος ὦν. 
κυρώσας ὅρκοις τὴν εἰρήνην, κριϑεὶς ἀπέφυγεν, ὡς 
προξίρηται. 

ΖΔΓ ΚΟΥΡΓΌΣ: 

1. Ζ“υκοῦργος πατρὸς μὲν ἦν “υχόφρονος τοῦ 
Β “υχούργου., ὃν οἵ τριάκοντα τύραννοι ἀπέκτειναν, 

αἰτίου αὐτῷ τῆς ἀναιρέσεως γενομένου ᾿Δριστοδήμου 
Βατῆϑεν. ὃς καὶ ἑλληνοταμίας γενόμενος ἔφυγεν ἐν 

τῇ δημοκρατίᾳ, τῶν δήμων δὲ Βουτάδης, γένους 

τοῦ τῶν ᾿Ετεοβουταδῶν. ἀκχροατὴς δὲ γενόμενος 
Πλάτωνος τοῦ φιλοσόφου, τὰ πρῶτα ἐφιλοσόφηδσεν᾽" 

εἶτα καὶ ᾿Ισοκράτους τοῦ ῥήτορος γνώριμος γενό- 

μενος ἐπολιτεύσατο ἐπιφανῶς, καὶ λέγων καὶ πράτ- 

τῶν καὶ δὴ πιστευσάμενος τὴν διοίκησιν τῶν χρη- 

μάτων ταμίας γὰρ ἐγένετο ἐπὶ τρεῖς πενταἑετηρίδας 

ταλάντων μυρίων τετρακισχιλίων. ἢ ὥς τινὲς μυρίων 

ὀχτακισχιλίων ἑξακοσίων πεντήκοντα, καὶ ὃ τὰς τιμὰς 

ὅ Ζημοσϑένης] 19, 2 οὐ 28 6 δὲ ὙΥ οδὐθυυηϑηητιϑ 
10. μετὰ ΕὙΔΉΚΙαΒ: κατὰ ϑιδεῦς 10. δέκατος ὧν] οἵ. 
Αϑβοῃ. ἀθ Εἰ, Τιθρ, 8 178 .10 Βατιῆϑεν ΘΑΙΤ 518. 6Χ 
Ἡρβυόμῖο. οἵ, 5᾽. ΒγΖ. 8. νυ. Βατή 24 καὶ ὁ τὰς τιμὰς -- 
δήτωρ] 5θο]υδ1ῦ ὟΥ, τηΐγω ροϑὺ τὸ αὐτὸ ψήφισμα (ρ. 116, 26) 
ὑγϑηθροϑαθυαηῦ ΟΠ" ΟὐΥὰθ ΤΙΥΟΌΠΓΡῚ οαϊύογθβ ΤΌΣΙΟΘΗΒΘΒ 

10 
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Χ ΟΒΑΤΟΒΌΜ ΥἹΤΔΑΒ. ἘΠῚ 

αὐτῷ ψηφιζόμενος Στρατοκλῆς ὁ ῥήτωρ, τὸ μὲν Ο 

πρῶτον αἱρεϑεὶς αὐτός. ἔπειτα τῶν φίλων ἐπιγρα- 

ψάμενός τινα. αὐτὸς ἐποιεῖτο τὴν διοίκησιν διὰ τὸ 

φϑάσαι νόμον εἰσενεγκεῖν, μὴ πλείω πέντε ἐτῶν 

διέπειν τὸν χειροτονηϑέντα ἐπὶ τὰ δημόσια χρήματα, 

ἀεί τ᾽ ἐφεστὼς τοῖς ἔργοις διετέλεσε. καὶ ϑέρους 

καὶ χειμῶνος. καὶ ἐπὶ τὴν τοῦ πολέμου παρασκευὴν 

χειροτονηϑεὶς πολλὰ τῆς πόλεως ἐπηνώρϑωσε, καὶ 
τριήρεις παρεσκεύασε τῷ δήμῳ τετρακοσίας, καὶ τὸ 

ἐν “Πυχείῳ γυμνάσιον ἐποίησε καὶ ἐφύτευσε καὶ τὴν 

παλαίστραν ὠκοδόμησε καὶ τὸ ἐν ΖΦιονύσου ϑέατρον 

ἐπιστατῶν ἐπετέλεσε. πιστευσάμενος δ᾽ ἐν παρα- 

καταϑήκῃ παρὰ τῶν ἰδιωτῶν διακόσια πεντήκοντα 

τάλαντα ἐφύλαξε, πομπεῖά τε χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ τῇ 

πόλει κατεσκεύασε καὶ νίκας χρυσᾶς. πολλὰ δ᾽ 

ἡμίεργα παραλαβὼν ἐξετέλεσε καὶ νεωσοίκους καὶ 

τὴν σχευοϑήχην᾽ καὶ τῷ σταδίῳ τῷ Παναϑηναϊχῷ 

τὴν κρηπῖδα περιέϑηκεν, ἐξεργασάμενος τοῦτό τὲ 

καὶ τὴν χαράδραν ὁμαλὴν ποιήσας, ΖΙεινίου τινός, 

ὃς ἐκέκτητο τοῦτο τὸ χωρίον, ἀνέντος τῇ πόλει. 

προείπαντος αὐτῷ χαρίσασϑαι “Πυκούργου. ἔσχε δὲ 

10. καὶ] ἦν δὲ Β. καϑὰ καὶ ΝΥ Θϑίθυιηϑηπαβ, οὐϊπι5 δαποῦ. 
να, ὃ τὴν διοίκησιν] εἰσήγησιν Δ ΟΙΒ 5 4 εἶσενεγ- 
Ἀεῖν) ΤΟΙΠΘΗ τΤΟΡ ΟΥΙΒ ΘΧΟΙ 1586 γᾶ, ᾿θ, 1131 ᾿υγσατριιβ 
ἴρ80 ἸθρῚβ ϑαοίου. ἕπου. εἰσελϑεῖν ΚΙΘββ στα 6 καὶ 
ἁέρους καὶ χειμῶνος} Ὦπ6 ᾿ΤΥΘΌΒΙ55886 6Χ Ῥ. 114, 1 Ραΐαί 
ΟοΥδΘ8 10 ἐν] ἐπὶ ϑεῖρρθ 10. Χ: λυκίῳ 10. καὶ 
κατεφύτευσε ΝΥ ΘϑὐθΥ 8 ΉΠ18 159. ἐπετέλεσε ΤΟΥ ΟΘΗΒ865 (ΘΣ 
Ῥ. 882 ο): ἐτελεύτησε 16 δ᾽] τε Οοτδ8β 160 καὶ τοὺς 
νεωσοίκους Ἰάθτη 18 τοῦτό τε] ἔτι δὲ ἢ 19 ΟὐΟΥθ68: 
δινέίου 21 προείπαντος ἘΠΏΡΟΥαΒ: περὶ παντὸς 1Ὁ. αὐτῷ 
(50. “ΖΙευνέᾳ) --- Πυκούργου ἕ: αὐτοῦ --- λυκούργῳ 

" 



112 Χ ΟΒΑΤΟΒΌΝ ΥἹ͵ῈΛΔῈ. 

καὶ τοῦ ἄστεος τὴν φυλακὴν καὶ τῶν κακούργων 

τὴν σύλληψιν, οὺς ἐξήλασεν ἅπαντας, ὡς καὶ τῶν 

σοφιστῶν ἐνίους λέγειν Πυκοῦργον οὐ μέλανι ἀλλὰ 

ϑανάτῳ χρίοντα τὸν κάλαμον κατὰ τῶν πονηρῶν, 

οὕτω συγγράφειν. ὅϑεν ἐξαιτηϑέντα αὐτὸν ὑπ᾽ ᾽41λε- 

ξάνδρου τοῦ βασιλέως ὁ δῆμος οὐ προήκατο. καϑ' 

ὃν δὲ χρόνον ἐπολέμει Φίλιππος πρὸς ᾿4ϑηναίους 
τὸν δεύτερον πόλεμον, ἐπρέσβευε μετὰ Πολυεύκτου 
καὶ Ζημοσθένους εἴς τὲ Πελοπόννησον καί τινας 
τ ’ ΄ ’ ΄ Ἃ ΟΥ ’ 3 ἑτέρας πόλεις. διετέλεσέ τε τὸν ἅπαντα χρόνον εὐδο- 

κιμῶν παρὰ τοῖς ᾿4ϑηναίοις καὶ δίκαιος εἶναι νομι- 
ξόμενος. ὥστε καὶ ἕν τοῖς δικαστηρίοις τὸ φῆσαι 

- Ν 7 , 5 » 
“υχοῦργον ἐδόκει βοήϑημα εἶναι τῷ συναγορευο- 
μένῳ. εἰσήνεγκε δὲ καὶ νόμους, τὸν μὲν περὶ τῶν 

-ο 9 -- »-Ὁ , 2 -. 3 Α 

κωμῳδῶν. ἀγῶνα τοῖς Χύτροις ἐπιτελεῖν ἐφάμιλλον 
3 - ῇ Ὁ Χ ’ὔ 3 7 ’ ἐν τῷ ϑεάτρῳ καὶ τὸν νικήσαντα εἰς ἄστυ καταλέ- 

ἰς 2 2 ΄ 2 , χ 9 - γεσϑαι πρότερον οὐκ ἐξόν, ἀναλαμβάνων τὸν ἀγῶνα 
2 ΄ ἢ Χ , ς -» ϑι ν 3 "Ἢ 
ἐκλελοιπότα᾽ τὸν δέ, ὡς χαλκᾶς εἰκόνας ἀναϑεῖναι 

τῶν ποιητῶν. “ἰσχύλου Σοφοκλέους Εὐριπίδου, καὶ 

τὰς τραγῳδίας αὐτῶν ἐν κοινῷ γραψαμένους φυλάτ- 

τειν καὶ τὸν τῆς πόλεως γραμματέα παραναγινώθκειν 

τοῖς ὑποχρινομένοις" οὐκ ἐξεῖναι γὰρ παρ᾽ αὐτὰς 

ὑποκχρίνεσϑαι. καὶ τρίτον, μηδενὶ ἐξεῖναι ᾿“ϑηναίων 
842 μηδὲ τῶν οἰκούντων ᾿άϑήνησιν ἐλεύϑερον σῶμα 

πρίασϑαι ἐπὶ δουλείᾳ ἐκ τῶν ἁλισχομένων ἄνευ τῆς 

4 ϑανάτῳ] αἵματι Ατηγοίαβ ὁχ 1. 850]. 6.17 8. ἐπρέ- 
σβευσε ΟΟΥΔ68 16 εἰς ἀστοὺς ἸΘΡΊΒ586 νἱᾶ. Ατὐηγοῦτιϑ 
10. καταλέγεσθαι) κατάγεσϑαι ΟοΥδο8 22 τοῖς δ᾽ ὑποκρι- 
νομένοις οὐκ ἐξεῖναι παρ᾽ αὐτὰς ὑποκρίνεσθαι ΒΘΟΥΠΠΔΥΥ ΒΒ 
10. γὰρ παρ᾽ αὐτὰς Ἔ: γὰρ αὐτὰς 24 ἀπελεύϑερον Μ' 

20 

20 
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Χ ΟΒΑΤΟΒΌΝ ΥἹΤΑΒ. 119 

τοῦ προτέρου δεσπότου γνώμης. ἔτι δέ, ὡς τοῦ 

Ποσειδῶνος ἀγῶνα ποιεῖν ἐν Πειραιεῖ. κυκλίων 
-- 3 2, - »" , Ἁ " χορῶν οὐκ ἔλαττον τριῶν, καὶ δίδοσθαι μὲν τοῖς 

νικῶσιν οὐκ ἔλαττον δέκα μνᾶς, τοῖς δὲ δευτέροις 
5 ὀχτώ, ἕξ δὲ τοῖς τρίτοις κριϑεῖσιν. ἔτι δ᾽ ἐπὶ ξεύ- 

γους μὴ ἀπιέναι γυναῖκα ᾿Ελευσῖνάδε, ὅπως μὴ 

ἐλαττῶνται αἵ δημοτικαὶ ὑπὸ τῶν πλουσίων" εἰ δέ 
τις φωραϑείη, ἀποτίνειν δραχμὰς ἕξακισχιλίας. τῆς 

δὲ γυναικὸς αὐτοῦ μὴ πεισϑείδσης, τῶν συκοφαντῶν 

ιο φωρασάντων, τάλαντον αὐτοῖς ἔδωκε᾽ κατηγορού- 

ἔνος δ᾽ ἐν ὑστέρῳ ἐν τῷ δήμῳ, ἔφη “ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ μενος δ᾽ ἐν ὑστέρῳ ἔν τῷ δήμῳ, ἔφη ὖν ἐγ 
μὲν διδοὺς οὐ λαμβάνων ἑἕώραμαι᾽. τελώνου δέ 

3 2 ΄ μι ἤ -" ΄ Ἂ - 

ποτ ἐπιβαλόντος ἱΞενοχράτει τῷ φιλοσόφῳ τὰς χεῖς- 

ρας καὶ πρὸς τὸ μετοίκιον αὐτὸν ἀπάγοντος, ἀπαν- 

ιὅ τήσας ῥάβδῳ τὲ κατὰ τῆς κεφαλῆς τοῦ τελώνου 
΄ 

,ὔ Χ Ν 

κατήνεγκε, καὶ τὸν μὲν Ξενοχράτην ἀπέλυσε, τὸν 

δ᾽ ὡς οὐ τὰ πρέποντα δράσαντα εἰς τὸ δεσμωτήριον 

κατέκλεισεν" ἐπαινουμένου δ᾽ ἐπὶ τῇ πράξει. μεϑ' 
ς , Ἁ σ Ἀ ὁ “- μ " Ἁ ἡμέρας τινὰς συντυχὼν ὃ ἱξενοχράτης τοῖς παισὶ 

δ80τοῦ “υχούργου. ἔφη “ταχέως γε τῷ πατρὶ ὑμῶν 
ἀπέδωκα, ὦ παῖδες, τὴν χάριν᾽ ἐπαινεῖται γὰρ ὑπὸ 

: ΟΥ̓ΚῚ - ἐσ» 3 ΠΑΒΕΝ, ᾿ ΩΣ, 
πολλῶν ἐπὶ τῷ βοηϑῆσαί μοι΄. εἰσήνεγκε δὲ καὶ 

ψηφίσματα Εὐκλείδῃ τινὶ Ὀλυνϑίῳ χρώμενος ἵχα- 
ἠὲ Ἁ ᾿Ὶ ’, 7 ταν δ , νωτάτῳ περὶ τὰ ψηφίσματα. εὔπορος δ᾽ ὧν ἱμάτιον 

8 καὶ θαθθπθυΒβ 4 οὐκ ἔλαττον] Ἃ6]. ὙΥ Θβίθυυη θη "8 
ὅ ἔτι δ᾽ ϑ'διρριαβ 6 ἀπιέναι ΤΆΣ]οΥαΒ: ἀπεῖναι 1 αἵ 
δημοτικαὶ δα, εχ Ῥπούϊο Βαϊξοσαβ 11 ἐν ὑστέρῳ] τη ]1}} 
ὕστερον 12 πεφώραμαι ὙὟΥ 6Χ ΘΟΙΏΡΆΥ. ΝΊΟ. οαπὶ ΟΥ̓ 88. 1 
14 οταθ5: ἀπαγαγόντος 22 μοι. εἰσήνεγκε ϑοϊδηιβ: μόγις. 
ἤνεγηε 



114 Χ ΟΝΑΤΟΒΌΝ ΥἹῈΛΔΕ, 

ὃν καὶ ταὐτὸ ἐφόρει τοῦ χειμῶνος καὶ τοῦ ϑέρους 
Ἀ δ ,ὔ - 9 ΄, ῳῷ ΄ 2 ,ὔ ἃ 

καὶ ὑπεδέδετο ταῖς ἀναγκαίαις ἡμέραις. ἐμελετα δὲ 

καὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας. οὐκ εὖ πρὸς τὰ αὐτοσχέδια 
, , 2 ΚΘ ς ’ ' Ἐ5 - πεφυκώς, κλινιδίου δ᾽ αὐτῷ ὑποκειμένου, ἐφ᾽ ᾧ 

μόνον ἦν κώδιον καὶ προσχεφάλαιον, ὅπως ἐγείροιτο 

ῥαδίως καὶ μελετῴη. ἐγκαλοῦντος δ᾽ αὐτῷ τινος 
ὅτι μισϑοὺς σοφισταῖς δίδωσι περὶ λόγους διατρί- 

Ὁ βων, ἀλλ᾽ εἴ τις γ᾽ ἐπαγγέλλοιτο, ἔφη, τοὺς υἱοὺς 
ἀμείνους αὐτῷ ποιήσειν, οὐ χιλίας ἀλλὰ τὰ ἡμίδη 
τῆς οὐσίας προΐεσϑαι. ἦν δὲ καὶ παρρησιαστὴς διὰ 
τὴν εὐγένειαν" ᾿4ϑηναίων γέ τοί ποτε οὐκ ἀνεχο- 

μένων αὐτοῦ δημηγοροῦντος, ἀνέκραγεν ἐκβαλλό- 

μενος “ὦ Κερκυραία μάστιξ. ὡς πολλῶν ταλάντων 

εἰ ἀξία᾽. πάλιν δὲ ϑεὸν ἀναγορευόντων ᾿4λέξανδρον 

ἱκαὶ ποδαπὸς ἂν εἴη᾽ εἶπεν “ὁ ϑεός, οὗ τὸ ἱερὸν 
ἐξιόντας δεήσει περιρραίνεσϑαι;᾽ ἀποθανόντος δ᾽ 

3 - ’ ᾿ -"» - ΟΥ̓ αὐτοῦ. παρέδωκαν τοὺς παῖδας τοῖς ἕνδεκα, ΜΜενε- 
, Χ ΄ ’ Ν 

σαίχμου μὲν κατηγορήσαντος γραψαμένου δὲ Θρα- 

συκλέους᾽ Ζημοσϑένους δὲ καϑ᾽ ὃν ἔφευγε χρόνον 
ἐπιστείλαντος τοῖς ᾿4ϑηναίοιο. ὡς κακῶς ἀκούοιεν 

ἐπὶ τοῖς “Πυκούργου παιδίοις. μετενόησαν καὶ ἀφῆς- 

καν αὐτούς, Ζ4ημοκλέους τοῦ Θεοφράστου μαϑητοῦ 
ν Χ 3. ἘΠ χῳ 3 , ᾿ς ΜΚ ὦ 3 . ΚΑ. Ἁ 

ὑπὲρ αὐτῶν ἀπολογησαμένου. ἐτάφη δ᾽ αὐτὸς καὶ 

1 καὶ ταὐτὸ Μ: καϑ'᾽ αὑτὸ; Μα]ΐτη καὶ ταὐτὸν 2. ἀναγ- 
καίαις]) δα ἃ. μόνον ἃ 4 δ᾽] 46]. Οογᾷθ58 9 τὸ ἥμισυ ἂν Μ. 
τὸ ἥμισυ Ἐ. 10 προήσεσϑαι 1άθιῃ 156. εἴη Οουδθβ 
10. τῶν ἵερῶν ΤΥ ΘΗ Β6Β 16 ἐξιόντος ἘΠ ροΥ 5 1Ὸ. 
ΘαΘΌπμΘτιΒ: περιρράνεσϑαι 18 Θρασυκλέους]) Μοιροκλέους 
ἘΠ ΚΘηΪτι9 19 Ζημοσϑένους) οἵ. Εριδβῦ. 8. οὐ Αὐ580}. 
Εριβϑὺ. 12. 8.14 10. Οογᾶθβ: ἔφυγε 

10 
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- 3 7 » ΕΣ Ἁ ᾽ Ἄς, ταὶ ᾿ 
τῶν ἐχγόνων τινὲς δημοσίᾳ" καὶ ἔστιν αὐτῶν τὰ 
νήματα ἀντικρὺ τῆς Παιωνίας ᾿Αϑηνᾶς ἐν τῷ μνὴμ ΘΌΝ Ἐὴθ 9 ἵνᾶς Ο 

ΜΜελανϑίου τοῦ φιλοσόφου κήπῳ. τράπεξαι πεποιη- 

μέναι,. αὐτοῦ τὲ τοῦ “υκούργου καὶ τῶν παίδων 

αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένανι καὶ εἰς ἡμᾶς ἔτι σῳξόμεναι. 
Χ , ΧΟ] Ψ΄ ’ ΄ - 

τὸ μέγιστον, χίλια διακόσια τάλαντα προσόδου τῇ 

πόλει κατέστησε, πρότερον ἕξήχοντα προσιόντων. 
, Χ ὔ 3 ᾿ » ᾿ ᾿ 

μέλλων δὲ τελευτήσειν εἰς τὸ μητρῷον καὶ τὸ βου- 

λευτήριον ἐκέλευσεν αὑτὸν κομισϑῆναι, βουλόμενος 
3 4 - -ο “ Ν , Ἁ 

εὐθύνας δοῦναι τῶν πεπολιτευμένων" οὐδενὸς δὲ 

χατηγορῆσαι τολμήσαντος πλὴν Μενεσαίχμου., τὰς 

διαβολὰς ἀπολυσάμενος εἰς τὴν οἰκίαν ἀπεκομίσϑη 

ὶ ἐτελεύτησεν, ἐπιεικὴς νομισϑεὶς παρὰ πά ὶ καὶ ἐτελεύτησεν, ὴς νοΐ ς παρὰ πάντα τὸν 

τοῦ βίου χρόνον καὶ ἐν λόγοις ἐπαινεϑείς" καὶ μηδένα 
53. α ς ἣ ΄ -" , 7 
ἀγῶνα ἁλούς, καίτοι πολλῶν κατηγορησάντων. ἔδχξε 

δὲ τρεῖς παῖδας ἐκ Καλλιστοῦς τῆς “άβοωνος μὲν 
ϑυγατρός, Καλλίου δὲ τοῦ “βρωνος Βατῆϑεν ἀδελ- 
φῆς, τοῦ ταμιεύσαντος στρατιωτικῶν ἐπὶ Χαιρώνδου 

ἄρχοντος" περὶ δὲ τῆς κηδείας ταύτης λέγει ὃ 848 
ΖΙείναρχος ἐν τῷ κατὰ Πιστίου. κατέλιπε δὲ παῖδας 
“Ἄβρωνα Δυκοῦργον “υχόφρονα᾽ ὧν ὁ “βοων καὶ 

’ 

ὁ “υκοῦργος ἄπαιδες μετήλλαξαν" ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ “βρων 
καὶ πολιτευσάμενος ἐπιφανῶς μετήλλαξε, Ζ“Ζυκόφρων 

2 Ἡρδυνθγάθηυβ: ἄντικρυς 6 τὸ μέγιστον --- προσιόν- 
των] οὖ ᾿υμηθΥῖβ ὙἹΠ]ΟΒὰπὶ οὖ ῬΘΥΡΟΥΔΤηΠ ΘΧ ΒΌΡΘΙΙΟΥ ΕΒ 
τϑρϑύϊναπι οθηϑοῦ  ἰὉ. πρόσοδον ἢ Π7Ἷ ἕξήκοντα] ἕξα- 
κοσίων Ἰάθτη 14 τοῦ βίου Οοταθ5 οχσ Ῥῃοίϊο: βίου 16 108 
Τ ΌΥΙΟΘΗ565: ἄβρωνος (16 τϑοΐθ αὖ τνἱᾶ, οοα, αὐϊοδπαβ) 
11 ϑα]τηδβῖαβ: καλαιοῦ 20 Πιστίου Μρυγδιαβ οχ Ηδρο- 
ογεθομθ: παστίου 
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δὲ γήμας Καλλιστομάχην Φιλίππου Αἰξωνέως ἐγέν- 
νηόσε Καλλιστώ. ταύτην δὲ γήμας Κλεόμβροτος 

ΖΙ]εινοκράτους ᾿4χαρνεύς, ἐγέννησε Δυκόφρονα᾽" τοῦ- 

τον δ᾽ ὁ πάππος εἰσεποιήσατο Πυκόφρων᾽ οὗτος δ᾽ 
ἐτελεύτησεν ἄπαις" μετὰ δὲ τὴν “υκόφρονος τελευ- 

τὴν ἔγημε τὴν Καλλιστὼ Σωκράτης καὶ ἔσχεν υἱὸν 

Σύμμαχον" τοῦ δ᾽ ἐγένετο ᾿Δριστώνυμος, τοῦ δὲ 

Χαρμίδης τοῦ δὲ Φιλίππη" ταύτης δὲ καὶ “υσάν- 
δρου Μήδειος, ὁ καὶ ἐξηγητὴς ἐξ Εὐμολπιδῶν γενό- 
μενος" τούτου δὲ χαὶ Τιμοϑέας τῆς Γλαύκου παῖδες 

“αοδάμεια καὶ Μήδειος, ὃς τὴν ἱερωσύνην Ποδει- 

δῶνος ᾿Ερεχϑέως εἶχε, καὶ Φιλίππη, ἥτις ἱεράσατο 
τῆς ᾿4ϑηνᾶς ὕστερον" πρότερον δ᾽ αὐτὴν γήμας 
Διοκλῆς ὃ Μελιτεὺς ἐγέννησε Ζιοκλέα, τὸν ἐπὶ τοὺς 

ὁπλίτας στρατηγήσαντα᾽ γήμας δ᾽ οὗτος Ηδίστην 
“Ἄβρωνος Φιλιππίδην καὶ Νικοστράτην ἐγέννησε" 

Οαγήμας δὲ τὴν Νικοστράτην Θεμιστοκλῆς ὁ Θεο- 

φράστου ὁ δαδοῦχος ἐγέννησε Θεόφραστον καὶ Ζ1ιο- 
κλέχ᾽ διετάξατο δὲ καὶ τὴν ἱερωσύνην τοῦ Ποδει- 

δῶνος ᾿Ερεχϑέως. φέρονται δὲ τοῦ ῥήτορος λόγοι 
δεκαπέντε. ἐστεφανώϑη δ᾽ ὑπὸ τοῦ δήμου πολλάκις 

καὶ εἰκόνων ἔτυχεν ἀνάκειται δ᾽ αὐτοῦ χαλκῆ εἰκὼν 
ἐν Κεραμεικῷ κατὰ ψήφισμα ἐπ᾽ ᾿Δναξικράτους 
ἄρχοντος" ἐφ᾽ οὗ ἔλαβε καὶ σίτησιν ἐν πρυτανείῳ 

αὐτός τὲ ὁ “υχοῦργος καὶ ὃ πρεσβύτατος αὐτοῦ 

τῶν ἐκγόνων κατὰ τὸ αὐτὸ ψήφισμα" ἀποθανόντος 

1. Χ: ἀειξωνέος 14 ΜΜελιτεὺς Οοήδοδ: ελιττεὺς 
190 διετάξατο] διεδέξατο Ν᾽ αἰϊοδ8 τοῦ ΕΤΏΡΘΥ]ᾺΒ οὔ τε ὃ 

ς 
ὙΥ: τε καὶ ὃ 

" ὅ 

τ 0 
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τε “υκούργου, ὁ πρεσβύτατος τῶν παίδων “υκόφρων 

ἠμφισβήτησε τῆς δωρεᾶς. εἶπε δὲ καὶ περὶ ἱερῶν Ὁ 

πολλάκις, γραψάμενος Αὐτόλυκον τὸν ᾿“ρεοπαγίτην 

καὶ Δυσικλέα τὸν στρατηγὸν καὶ Ζημάδη τὸν Ζ21]η- 
δ μέου καὶ Μενέσαιχμον ἄλλους τε πολλούς, καὶ 
πάντας εἷλεν. ἔκρινε δὲ καὶ Δίφιλον, ἐκ τῶν ἀργυ- 
ρεέων μετάλλων τοὺς μεσοχρινεῖς, οὗ ἐβάσταζον τὰ 

, ὑπερκείμενα βάρη, ὑφελόντα καὶ ἐξ αὐτῶν πεπλου- 
τηκότα παρὰ τοὺς νόμους" γχγαὶ ϑανάτου ὄντος ἐπι- 

10. τιμίου ἁλῶναι ἐποίησε, καὶ πεντήχοντα δραχμὰς ἔκ 

τῆς οὐσίας αὐτοῦ ἑκάστῳ τῶν πολιτῶν διένειμε, τῶν 
πάντων συναχϑέντων ταλάντων ἑκατὸν ἕξήκοντα᾽ Ἐ 

ἤ, ὥς τινες, μνᾶν. ὃ δ᾽ εὐθύνας ᾿Δριστογείτονα καὶ 

“εωκράτην καὶ Αὐτόλυκον δειλίας. ἐπεκαλεῖτο δ᾽. ὃ 
ι Δυκοῦργος ἶβις ἢ 

“Ἶβις Δυκούργῳ, Χαιρεφῶντι νυχτερίς.᾽ 

κατῆγον δὲ τὸ γένος ἀπὸ τούτων καὶ Ἐρεχϑέως τοῦ 
Γῆς καὶ Ηφαίστου: τὰ δ᾽ ἐγγυτάτω ἀπὸ “υκομή- 

εδους καὶ Δυκούργου, οὃς ὃ δῆμος ταφαῖς ἐτίμησε 
0 δημοσίᾳ καὶ ἔστιν αὕτη ἡ καταγωγὴ τοῦ γένους Θ 

1 τε] δὲ Οοτᾶθβ 2. περὶ ἱερῶν] βυβροοία ἢ 8 γρα- 
ψάμενος) δαα. δ᾽ Οογϑθ5 4 “ημέου ΥΥ Θϑὐθηταδητιβ: δημίου 
ὅ καὶ] Ρυΐπ5 46]. Οογῶθθ ὁ Βεαιζξζοναβ: ἀργυρίων ἴ Χ (6χ 
ῬοΟΙ]θο. 7, 98): μεσοκρανεῖς 18 ἤ, ὥς τινες, μνᾶν] γοϑὺ 
διένειμε ἰγαηβροβαιῦ  [Ὀ. ὁ δ᾽ εὐθύνας] ἴοτῦ. οὗτος (γ6] 
ὁ αὐτὸς) δ᾽ ἦν ὁ εὐθύνας 14 δειλίας γδἸοβῖαβ: δουλείας 
10. δ΄ ὁ Δυκοῦργος] 501. νἱᾶ. δὲ Μἡυκοῦργος ὁ πάππος 1 ἴβις 
Ταγ]οναβ; δἤαπθ οὔτ δα ἀθηάπατη νυἱα. οατῃ ὟΥ : ὥς φησιν ᾿4ρι- 
στοφάνης, ὰπ66 180. Βίστιαν! 16 Αὐἱβύορῃ. ἂν. 1290 Ὁ. Χαι- 
ρεφῶντι ΤΆΥ]ΟΥαΒ5: Ξενοφῶντε 11 κατῆγε Οογαθθ 10. ἀπὸ 
τούτων καὶ] ἀπωτάτω μὲν ἀπ᾽ Τυγίοθηβ65. ἀπὸ Βούτου καὶ 
ΒααΡΡία5Β. Μδ]πη ἀπὸ Βουταδῶν καὶ 

ῬΙαίδτοΐ Μοσαϊΐα. Ὑο]. Υ. 19 
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τῶν ἱερασαμένων τοῦ Ποσειδῶνος ἐν πίνακι τελείῳ, 

ὃς ἀνάκειται ἐν ᾿Ερεχϑείῳ, γεγραμμένος ὑπ᾽ ᾿Ισμη- 

νίου τοῦ Χαλκιδέως" καὶ εἰκόνες ξύλιναι τοῦ τε 

“υκούργου καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ, “βρωνος “υκούρ- 
Β γου Δυκόφρονος, ἃς εἰργάσαντο Τίμαρχος καὶ Κη- 

φισόδοτος. οἵ Πραξιτέλους υἱεῖς" τὸν δὲ πίνακα 

ἀνέϑηκεν “Ἧβρων ὃ παῖς αὐτοῦ, λαχὼν ἐκ τοῦ 
γένους τὴν ἱερωσύνην καὶ παραχωρήσας τῷ ἀδελφῷ 
Δυκόφρονι᾽ καὶ διὰ τοῦτο πεποίηται ὁ “Αβρων᾿ 
προσδιδοὺς αὐτῷ τὴν τρίαιναν. πάντων δ᾽ ὧν διῴ- 
κησεν ἀναγραφὴν ποιησάμενος ἀνέϑηχεν ἐν στήλῃ 

πρὸ τῆς ὑπ᾽ αὐτοῦ κατασκευασϑείσης παλαίστρας 

σχοπεῖν τοῖς βουλομένοις" οὐδεὶς μέντοι ἐδυνήϑη 

ἐλέγξαι τὸν ἄνδρα νοσφισμοῦ. ἔγραψε δὲ καὶ Νεο- 
πτόλεμον ᾿Αντικλέους στεφανῶσαι καὶ εἰκόνα ἀνα- 
ϑεῖναι, ὅτι ἐπηγγείλατο χρυσώσειν τὸν βωμὸν τοῦ 

844. ᾿Δπόλλωνος ἐν ἀγορᾷ κατὰ τὴν μαντείαν τοῦ ϑεοῦ. 

ἐψηφίσατο δὲ καὶ Διοτίμῳ 4]ηιοπείϑους Εὐωνυμεῖ 

τιμὰς ἐπὶ Κτησικλέους ἄρχοντος. 

Η΄. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ. 

1. Δημοσθένης Ζημοσϑένους καὶ Κλεοβούλης 

τῆς Γύλωνος ϑυγατρός. τῶν δὲ δήμων Παιανιεύς, 

καταλειφϑεὶς ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐτῶν ἑπτὰ μετ᾽ ἀδελφῆς 

Β πενταέτιδος τὸν μὲν τῆς ὀρφανίας χρόνον παρὰ τῇ 

1 τελείῳ] ϑϑματη οδὺ αὐ νυἱάᾶ, 8 βεαιυρρίαβ: ξύλινοι 
10 παραδιδοὺς ν6ὶ ἐπιδιδοὺς αὶἪ 11 ἀναγραφὴν] οἵ. Ὁ. 1, ἃ. 
ΠΟ 18 Υ εβἰθυιηδηηαβ: διοστίμου . 22 Γύλωνος Χ: 
γυναικὸς τῆς 24 ἢ; πενταετίδος 
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μητρὶ διῆγε, σχολάξων ᾿Ισοκράτει ὥς τινες ἔφασαν, 
ὡς δ᾽ οἵ πλεῖστοι ᾿Ισαίῳ τῷ Χαλκιδεῖ, ὃς ἦν ᾿᾽1σο- 
κράτους μαϑητής, διάγοντι ἐν ᾿4ϑήναις. ξηλῶν 

Θουκυδίδην καὶ Πλάτωνα τὸν φιλόσοφον, ᾧ τινες 
5 εἶπον προηγουμένως αὐτὸν σχολάσαι. ὡς δ᾽ ᾿Ηγη- 

σίας ὁ Μάγνης φησίν, ἐδεήϑη τοῦ παιδαγωγοῦ, ἵνα 

Καλλιστράτου ᾿Εμπέδου ᾿Ζφιδναίου, ῥήτορος δοκίμου 
καὶ ἱππαρχήσαντος καὶ «ἀναϑέντος τὸν βωμὸν τῷ 

Ἑρμῇ τῷ ἀγοραίῳ, μέλλοντος ἐν τῷ δήμῳ λέγειν, 
10 ἀκούσῃ" ἀκούσας δ᾽ ἐραστὴς ἐγένετο τῶν λόγων. 

καὶ τούτου μὲν ἐπ᾽ ὀλίγον ἤκουσεν, ἕως ἐπεδήμει. 
ἐπειδὴ δ᾽ ὁ μὲν ἔφυγεν εἰς Θράκην ὁ δ᾽ ἐγεγόνει 
ἐξ ἐφήβων, τηνικαῦτα παρέβαλεν ᾿Ισοκράτενι καὶ 
Πλάτωνι" εἶτα καὶ ᾿Ισαῖον ἀναλαβὼν εἰς τὴν οἰκίαν 

ι σετραετῇ χρόνον αὑτὸν διεπόνησε, μιμούμενος αὐτοῦ 

τοὺς λόγους. ὡς δὲ Κτησίβιός φησιν ἐν τῷ περὶ 

Φιλοσοφίας, διὰ Καλλίου τοῦ Συρακουσίου πορίσας 

τοὺς Ζήϑου τοῦ ᾿ἀμφιπολίτου λόγους, διὰ δὲ Χαρι- 

κλέους τοῦ Καρυστίου τοὺς ᾿“λκιδάμαντος, διέλαβεν 

ο0 αὐτούς. τελειωϑεὶς δέ, ἐλάττω παρὰ τῶν ἐπιτρόπων 
παραλαβών, ἔκρινεν αὐτοὺς ἐπιτροπῆς ἐπὶ Τιμο- 

κράτους ἄρχοντος, τρεῖς ὄντας, ἄφοβον Θηριππίδην 

ῷ. Χαλκιδεῖ διάγοντι ἐν 48. ὃς ἦν Ἰσ. μὲν μαϑητὴς 
ξηλῶν δὲ Θουκ. κὲ ἢ οχ Ῥοίϊο. ὅϑϑὰ ἰοιῦ. διάγοντι ἐν 
᾿ϑήναις ο]Ἰταϊποπᾶθμι αὖ ΡΟ] ΟΒΒΘιηδ, 4 ᾧ τινὲς -- αὐτὸν 
Χ: ὅν (δαὺ οἵ) τινὲς --- αὐτῷ “Ρααβ αἴθϑ, 6. 4: 
ἐμπαίδου ἰὉ. δοκίμου τοῦ καὶ αῷὶ᾿Ἥ 8. καὶ ἱππαρχήσαντος] 
46]. 18 θυθΌπθτιβ: παρέβαλλεν 16 Χ; αὐτὸν 
17 εὐπορήσας ᾿ὶ τοοῖο αὖ νἱά. 18 τῶν -- λόγων τά. τὴ 
τοὺς Τιδηηθῖπιβ: τοῦ 10. Ζήϑου] Ζωΐλου ΘΙ 6518 
19 τοὺς] τῶν ἢ 10. θαΘΌΠΘΥαΒ: ἀνέλαβεν 22 ΒΗ: ϑηριπίδην 

0 
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Ὦ Δημοφῶντα ἣ ΖΙημέαν" καὶ μάλιστα τούτου κατη- 
γόρησεν ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς ὄντος, δέκα τάλαντα 

τίμημα ἕκάστῃ τῶν δικῶν ἐπιγραψάμενος" καὶ εἷλεν 

αὐτούς" τῆς δὲ καταδίκης οὐδὲν ἐπράξατο, τοὺς μὲν 

ἀφεὶς ἀργυρίου τοὺς δὲ καὶ χάριτος. ᾿Ζριστθφῶντος 
δ᾽ ἤδη τὴν προστασίαν διὰ γῆρας καταλιπόντος, καὶ 
χορηγὸς ἐγένετο. Μειδίαν δὲ τὸν ᾿Αἀναγυράσιον 

πλήξαντα αὐτὸν ἐν τῷ ϑεάτρῳ χορηγοῦντα εἰς κρίσιν 
καταστήσας, λαβὼν τρισχιλίας ἀφῆκε τῆς δίκης. 

λέγουσι δ᾽ αὐτὸν ἔτι νέον ὄντα εἰς σπήλαιον ἀπιέναι τὸ 

κἀκεῖ φιλολογεῖν τὸ ἥμισυ τῆς κεφαλῆς ξυράμενον, 

ἵνα μὴ προέρχοιτο᾽ καὶ ἐπὶ στενῆς κλίνης κοιμᾶσϑαι, 

Ε ἵνα διὰ ταχέων ἀνίστηται" τό τὲ ῥῶ μὴ δυνάμενον 
λέγειν ἐκπονῆσαι, καὶ τὸν ὦμον ἐν τῷ μελετᾶν 

κινοῦντα ἀπρεπῶς καταπαῦσαι, παραρτήδσαντα ὀβε- 

λίσκον ἢ ὥς τινες ξιφίδιον ἐκ τῆς ὀροφῆς, ἵνα φο- 

βούμενος ἠρεμοίη. προβαίνοντα δὲ κατὰ τὴν τῶν 

λόγων ἰσχὺν ἔσοπτρον ἰσομέγεϑες αὑτῷ κατασκχευά- 
σαν καὶ πρὸς τοῦτο ἀφορῶντα μελετᾶν, ἵν᾽ ἐπανορ- 
ϑώσηται τὰ ἐλλείποντα" καὶ κατιόντα ἐπὶ τὸ Φαληρι- 30 

Ἔ χὸν πρὸς τὰς τῶν κυμάτων ἐμβολὰς τὰς σκέψεις 

ποιεῖσθαι, ἵν᾽, εἴ ποτὲ ϑορυβοίη ὁ δῆμος, μὴ 
ἐχσταίη" τοῦ δὲ πνεύματος αὐτῷ ἐνδέοντος, Νεο- 
πτολέμῳ τῷ ὑποκχριτῇ μυρίας δοῦναι, ἵν᾽ ὅλας περιό- 

μ᾿ ὃ 

1. Ζημέαν] “νἱά, δαοίον ἴῃ τηθηΐθ Παρ ϊβ8βο Πϑιπορ μου 5 
Ῥαΐγθιη Ἰ)ϑυπομηθιη. οὗ Τϑιηοβίῃ. οὐ. ῶ9 8 ὅ6᾽ ΥΥ̓ Θβύθυτη μι 
10. τούτου] 80. τοῦ φόβου 2 ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς] “ἀδελ-- 
φιδοῦ τοῦ πατρὸς γνο] ἐξ ἀδελφῆς τοῦ πατρὸς. Υἱά. 16. 
ΟΥ̓, 7 8 4᾽ ΥΥ οϑὕθυυ 18 ὅ ἀφεὶς ὙΥοΙῆα8. οχ Ῥμοίύϊο 
11 ἐξυρημένον ΤιδΥὈ]Π118 17 δὲ ὙΥΘοἰθυτηθηηιβ: δὴ 
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δους. ἀπνεύστως λέγῃ. ἐπεὶ δὲ τῷ πολιτεύεσϑαι 

προσῆλϑεν, εἰς δύο διῃρημένων τῶν ἐν τῇ πόλει, 

καὶ τῶν μὲν φιλιππιξόντων τῶν δ᾽ ὑπὲρ τῆς ἐλευ- 
ϑερίας δημηγορούντων, τὴν τῶν ἀντιπολιτευομένων 

Φιλίππῳ τάξιν εἵλετο καὶ διὰ παντὸς τοῦ χρόνου 

διετέλεσε συμβουλεύων τοῖς κινδυνεύουσιν ὑπὸ 

Φιλίππῳ γενέσϑαι βοηϑεῖν, συμπολιτευόμενος Ὕπε- 
οείδῃ Νιαυσικλεῖ Πολυεύκτῳ Ζιοτίμῳ᾽" διὸ καὶ συμ- 840 
μάχους τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἐποίησε Θηβαίους Εὐβοεῖς 

Κερκυραίους Κορινθίους Βοιωτούς. καὶ πολλοὺς 

ἄλλους πρὸς τούτοις. ἐχπεσὼν δέ ποτ᾽ ἐπὶ τῆς ἐκ- 

κλησίας καὶ ἀϑυμῶν ἐβάδιξεν οἴκοι" συντυχὼν δ᾽ 
αὐτῷ Εὔνομος ὁ Θριάσιος πρεσβύτης ἤδη ὧν 
προετρέψατο τὸν Ζ]ημοσϑένη, μάλιστα δ᾽ ὃ ὑποκχρι- 
τὴς ᾿ἀνδρόνικος εἰπὼν ὡς οἵ μὲν λόγοι καλῶς 

ἔχοιεν λείπον δ᾽ αὐτῷ τὰ τῆς ὑποκχρίσεως, ἀπεμνη- 
μόνευσέ τε τῶν ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας ὑπ᾽ αὐτοῦ λελε- Β΄ 
γμένων᾽ καὶ δὴ πιστεύσαντα τὸν ΖΙημοσϑένη παρα- 

δοῦναι αὑτὸν τῷ ᾿ἀνδρονίκῳ. ὅϑεν ἐρομένου αὐτόν 
τινος τί πρῶτον ἐν ῥητορικῇ, εἶπεν “ὑπόκρισις᾽" 
καὶ τί δεύτερον “ὑπόκρισις᾽" καὶ τί τρίτον “ὑὕπόκρι- 
σις΄. προελθὼν δὲ πάλιν εἰς τὰς ἐκκλησίας. νεω- 

τερικῶς τινα λέγων διεσύρετο, ὡς χωμῳδηϑῆναι 

αὐτὸν ὑπ᾽ ᾿Αντιφάνους καὶ Τιμοκλέους 

ἱμὰ γῆν μὰ κρήνας μὰ ποταμοὺς μὰ νάματα" 

ὅ διὰ Τιδταθῖπβ 14 δ᾽ ὁ ὙΥ Θβὐθυυηιδηπιβ: δἣὲ 1 εἰπὼν] 
ὃς εἰπὼν ἢἡἙ 16 τ|8]1πΔ} ἀπομνημονεύσας τὲ 11 τε] τι ᾿ὶ 
20 τινος Μ 1. ἐν τῇ ῥητορικῇ Νοϊϊοαπαθβ 22 παρελϑὼν 
Ὑ Θϑ θυυ 15 95. 6Γ. ἸΚΟΟΙΙ 5.0 128 
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ὀμόσας δὲ τοῦτον τὸν τρόπον ἐν τῷ δήμῳ ϑόρυβον 
ἐκίνησεν. ὥμνυε δὲ καὶ τὸν ᾿Δσκληπιόν, προπαρο- 
ξύνων ᾿4σκλήπιον" καὶ παρεδείκνυεν αὑτὸν ὀρϑῶς 

λέγοντα" εἶναι γὰρ τὸν ϑεὸν ἤπιον" καὶ ἐπὶ τούτῳ 
Ο πολλάκις ἐθορυβήϑη. σχολάσας δ᾽ Εὐβουλίδῃ τῷ 5 

διαλεκτικῷ Μιλησίῳ ἐπηνωρϑώσατο πάντα. γενό- 

μδνος δὲ καὶ ἐν τῇ Ὀλυμπιακῇ πανηγύρει καὶ ἀκού- 
σας “αμάχου τοῦ Τερειναίου Φιλίππου καὶ ᾿4λεξάν- 
δρου ἐγκώμιον ἀναγινώσκοντος Θηβαίων δὲ καὶ 

Ὀλυνϑίων κατατρέχοντος, παραναστὰς ἀρχαίων ποιη- 10 

τῶν μαρτυρίας προηνέγκχατο περὶ τῶν Θηβαίοις καὶ 

Ὀλυνϑίοις καλῶς πραχϑέντων, ὡς παύσασϑαί τὲ τὸ 
λοιπὸν τὸν “άμαχον καὶ φυγεῖν ἐκ τῆς πανηγύρεως. 

Ὁ Φίλιππον δὲ πρὸς τοὺς ἀναφέροντας αὐτῷ τὰς κατ᾽ 

αὐτοῦ δημηγορίας εἰπεῖν ὅτι “καὶ αὐτὸς ἂν ἀκούων ιὖ 

λέγοντος Ζ4ημοσϑένους ἐχειροτόνησα τὸν ἄνδρα πρὸς 

τὸν κατ᾽ ἐμοῦ πόλεμον". ἐκάλει δὲ τοὺς μὲν αὐτοῦ 
λόγους ὁμοίους τοῖς στρατιώταις διὰ τὴν πολεμικὴν 

δύναμιν, τοὺς δ᾽ Ἰσοκράτους τοῖς ἀϑληταῖς" τέρψιν 
γὰρ παρέχειν αὐτοὺς ϑεατρικήν. ἑπτὰ δὲ καὶ τριά- 30 

κοντα ἔτη γεγονώς, λογιξομένοις ἀπὸ 4]εξιϑέου εἰς 

Καλλίμαχον, ἐφ᾽ οὗ πρὸς Ὀλυνϑίων ἧκε πρεσβεία 
περὶ τῆς βοηϑείας, ἐπεὶ ἐπιέξοντο ὑπὸ Φιλίππου τῷ 

Ἐ πολέμῳ, ἔπεισεν ἐκπέμψαι τὴν βοήϑειαν" τῷ δ᾽ ἑξῆς, 
ἐφ᾽ οὗ Πλάτων ἐτελεύτησε, Φίλιππος Ὀλυνϑίους 50 
κατεστρέψατο. ἔγνω δ᾽ αὐτὸν καὶ Ξενοφῶν ὁ Σω- 

κρατικὸς ἢ ἀρχόμενον ἢ ἀκμάξοντα᾽ τῷ μὲν γὰρ τὰ 

8 Τεριναίου Τιατη Ιηυ8. υριναίου Ῥ]αΐαγομ. 10. ΠΤ θμι. 
Ὁ. Ὁ 18 πολεμικὴν Χ οχ Ῥμπούϊο: πομπικὴν 
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Ἑλληνικὰ ἐτελεῖτο τὰ περὶ τὴν ἐν Μαντινείᾳ 

μάχην, ἄρχοντα δὲ Χαρικλείδην" ὃ δὲ πρότερον. ἐπὶ 

Τιμοκράτους εἷλε τοὺς ἐπιτρόπους. φεύγοντος δ᾽ 
Αἰσχίνου μετὰ τὴν καταδίκην, ἵππῳ κατεδίωξεν 

5 αὐτόν" τοῦ δ᾽ οἰηϑέντος αὐτὸν συλλαμβάνεσϑαι καὶ 
προσπεσόντος καὶ συγκαλυψαμένου, ἀναστήσας αὐτὸν 

παρεμυϑήσατο καὶ τάλαντον ἔδωκεν ἀργυρίου. καὶ ᾿ὶ 
συνεβούλευσε δὲ τῷ δήμῳ ἕενικὸν ἐν Θάσῳ τρέ- 

φειν, καὶ ἐπὶ τούτῳ τριηράρχης ἐξέπλευσε. σιτώνης 
τὼ δὲ γενόμενος καὶ κατηγορηϑεὶς κλοπῆς ἀφείϑη. 

Φιλίππου δ᾽ ᾿Ελάτειαν καταλαβομένου καὶ αὐτὸς τοῖς 
ἐν Χαιρωνείᾳ μαχεσαμένοις συνεξῆλθεν" ὅτε καὶ 

δοκεῖ τὴν τάξιν λιπεῖν. φεύγοντος δ᾽ αὐτοῦ βάτον 
ἐπιλαβέσϑαι τῆς χλαμύδος, τὸν δ᾽ ἐπιστραφέντα 

τ εἰπεῖν ᾿ξζώγρει᾽. εἶχε δὲ καὶ ἐπίσημον ἐπὶ τῆς ἀσπί- 

δος ᾿ἀγαϑῇ τύχῃ. εἶπε μέντοι τὸν ἐπιτάφιον ἐπὶ 
τοῖς πεσοῦσι. μετὰ δὲ ταῦτα πρὸς τὴν ἐπισχευὴν 
τῆς πόλεως τῇ ἐπιμελείᾳ προσελϑὼν καὶ τῶν τει- 
χῶν ἐπιμελητὴς χειροτονηϑεὶς ἀπὸ τῆς ἰδίας οὐσίας 

εἰσήνεγκε τὸ ἀναλωϑὲν ἀργύριον, μνᾶς ἕκατόν᾽ ἐπέ- 846 
δωχε δὲ καὶ ϑεωροῖς μυρίας᾽ τριήρους τ᾽ ἐπιβὰς 
περιέπλευσε τοὺς συμμάχους ἀργυρολογῶν. ἐφ᾽ οἷς 

πολλάκις ἐστεφανώϑη. πρότερον μὲν ὑπὸ Ζίημομε- 

“- 

2 φ 

1 τελεῖται περὶ μὲν τὴν ἢ τὰ περὶ] εἰς τὰ περὶ Χο 
τα] τὴ περὶ 9 τριήράρχος Τιϑτ, ὈΪΠῸΒ 12 μαχεσομένοις 
Κυθθρουαβ ργϑϑίθυ πθοθϑβϑιϊαίθη 1. ὅτε ἡ : ὅϑεν 16 υθ"- 
ὭΘυΒ 6Χ Υ1ῦ. ΠΘτῃ. ὁ. 30: ἀγαϑὴν τύχην 18 τῇ ἐπιμελείᾳ] 
46]. 20 μνᾶς ἑκατὸν κὲ] ὋΣ ΑΘΒ0Η. ΟΥ̓. 8, 17 568 ἐξ, 
Τριποβίῃ. 18,118᾽ ὙΥ δβίθυηθημαβ. ΟἿ, Τιϑάθκ, Ποθον ἃ. Ἐομέ- 
μοιὺ χύ. Τιῖΐς. θδὶ Ῥβ. Ρ]αῦ,. Οὐντθα. ϑύσαϊ!θη 18, 1}. 94.50Ὁ 
21 μυρίας] ἑκατὸν μνᾶς Τ)οτποβίῃ. 1. 1, 



Β 

184 Χ ΟΒΑΤΟΒΌΜ ΥΓΕΛΕ, 

λοῦς ᾿Δριστονίκου “ὕπερείδου χρυσῷ στεφάνῳ, τελευ- 
ταῖον δ᾽ ὑπὸ Κτησιφῶντος" καὶ γραφέντος τοῦ ψη- 

φίσματος παρανόμων ὑπὸ Ζιοδότου καὶ Αἰσχίνου, 

ἀπολογούμενος ἐνίκησεν, ὥστε τὸ πέμπτον μέροξ 
τῶν ψήφων τὸν διώκοντα μὴ μεταλαβεῖν. ὕστερον 

δ᾽ ᾿Δλεξάνδρου ἐπὶ τὴν ᾿Ζ4σίαν στρατευομένου καὶ 
φυγόντος ᾿ρπάλου μετὰ χρημάτων εἰς ᾿άϑήνας, τὸ 
μὲν πρῶτον ἐκώλυσεν αὐτὸν εἰσδεχϑῆναι" ἐπειδὴ 
δ᾽ εἰσέπλευσε, λαβὼν ΖΙαρεικοὺς χιλίους μετετάξατο" 

βουλομένων τ᾽ ᾿ἀϑηναίων “Ἵντιπάτρῳ, Ἰρῳ νον: 

τὸν ἄνϑρωπον ἀντεῖπεν, ἔγραψέ τ᾽ ἀποϑέσϑαι τὰ 

χρήματα εἰς ἀκρόπολιν μηδὲ τῷ δήμῳ τὸν ἀριϑμὸν 
εἰπόντα" φήσαντος δ᾽ “Φρπάλου ἑπτακόσια συγκατα- 

κομίσαι τάλαντα τὰ ἀνενεχϑέντα εἰς τὴν ἀκρόπολιν, 
δὑρέϑη τριακόσια καὶ πεντήκοντα ἢ ὀλίγῳ πλείονα 
ὥς φησι Φιλόχορος᾽ μετὰ δὲ ταῦτα φυγόντος “4ρ- 
πάλου ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου, ἐν ᾧ ἐφυλάσσετο. μέχρις 
ἂν ἀφίκηταί τις παρ᾽ ᾿Δλεξάνδρου, καὶ πορευϑέντος 

εἰς τὴν Κρήτην ἢ ὡς ἔνιοι ἐπὶ Ταίναρον τῆς 4α- 

κωνικῆς,. αἰτίαν ἔσχεν ὃ Ζημοσϑένης δωροδοκίας, 

ὡς διὰ τοῦτο μήτε τὸν ἀριϑμὸν τῶν ἀνακομισϑέν- 

τῶν μεμηνυκὼς μήτε τὴν τῶν φυλασσόντων ἀμέλειαν. 

1 ᾿Δριστονίκου, Ἰημομέλους ΥΥ Θϑ θυ: 18 10. τῶ 
ΤΥ ὈΙηὰ5: ἀριστονξδίκου 8 Διοδότου)] “΄ιῴνδου ΒοΘΕ- 
προκίαβ. Ζιοδώρου ΤΘΌΠΟΥΙΒ ἴῃ σθύϑίοῦθ 12 ροϑῦ ἀκρό- 
πολιν Ἰαουμῶη ἱπαϊοαγιὺ Τϑυλ]πιθ; αὐτὸν δὲ φρουρεῖν 
Βαρρ]ου!ῦ ΠΡ ΠΡ: μηδὲ Ῥούϊαβ: ἤδη 18 εἰπόντα] ἀπο- 
σημηνάμενος Ῥῃούϊαβ. εὐπών Υ͂Θϑῦ., [1Ὁ. συγκατακομίσαι --- 
εὑρέϑη) ϑοοθββθυιηῦ ΘΧ ῬΒοῦίο 16 τριακόσια καὶ πεντή- 
κοντὰ υΘΌποταβ: ἢ πεντήκοντα 10 υ]. ὀκτὼ καὶ τριακόσια 
Ῥπού8 21 ὡς ὙΥ ορὐθυϊαδημιβ: καὶ 

τῷ 0 

-ν «ἀπ 
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εἰσαχϑεὶς δ᾽ εἰς δικαστήριον ὑπὸ ᾿Ὑπερείδου ΠΙυ- 

ϑέου Μενεσαίχμου ᾿Ιμεραίου Πατροκλέους, οἱ ἐποίη- 
σαν καταγνῶναι αὐτοῦ τὴν ἐξ ᾿“ρείου πάγου βουλήν, 

καὶ ἁλοὺς ἔφυγε, πενταπλασίονα ἀποτῖσαι μὴ δυνόά- 
δ μενος (εἶχε δ᾽ αἰτίαν τριάκοντα τάλαντα λαβεῖν), ἢ 
ὡς ἔνιοι οὐχ ὑπομείνας τὴν κρίσιν. μετὰ δὲ τοῦτον 

τὸν χρόνον τῶν ᾿ϑηναίων Πολύευκτον πεμψάντων 
πρεσβευτὴν πρὸς τὸ κοινὸν τῶν ᾿ἀρκάδων, ὥστ᾽ 

ἀποστῆναι αὐτοὺς τῆς τῶν Μακεδόνων συμμαχίας, 

10 χαὶ τοῦ Πολυεύκτου πεῖσαι μὴ δυναμένου. ἐπιφα- 
“- 
ε 

νεὶς Ζημοσϑένης καὶ συνειπὼν ἔπεισεν. ἐφ᾽ ᾧ ϑαυ- 

μασϑεὶς μετὰ χρόνον τενὰ κάϑοδον εὕρατο, ψηφί- 

ματος γραφέντος καὶ τριήρους ἀποσταλείσης. τῶν 
δ᾽ ᾿Αϑηναίων ψηφισαμένων οἷς ὥφειλε τριάκοντα 

18 ταλάντοις κοσμῆσαι αὐτὸν τὸν βωμὸν τοῦ σωτῆρος 

Διὸς ἐν Πειραιεῖ καὶ ἀφεῖσϑαι, τοῦτο γράψαντος 
τὸ ψήφισμα Δήμωνος Παιανιέως, ὃς ἦν ἀνεψιὸς 

αὐτῷ, πάλιν ἐπὶ τούτοις ἦν πολιτευόμενος. ᾿ἄάντι- 
πάτρου δ᾽ εἰς Πάμειαν ὑπὸ τῶν ᾿Ελλήνων συγκλει- 

90 σϑέντος, τῶν ᾿4ϑηναίων εὐαγγέλια ϑυόντων, πρός 

τινα τῶν ἑταίρων ᾿Δ4γησίστρατον ἔφη οὐ τὴν αὐτὴν 

γνώμην ἔχειν τοῖς ἄλλοις περὶ τῶν πραγμάτων᾽ 
“ἐπίσταμαι γάρ᾽ εἰπεῖν 'τοὺς “Ἑλληνας στάδιον μὲν 

πολεμεῖν καὶ εἰδότας καὶ δυναμένους, δόλιχον δ᾽ 

2 Πατρολχλέους Ατηγούμβ (γ αὐἰϊ0.): προκλέους 9 ἀπο- 
στῆσαι ὟΝ 12 εὕρετο ΥΥ Θ5ϑὑθυτηθ 18 18 τε γραφέντος 
ῬΠούΙΒ 10. καὶ 1άθτα 10. τριήρους δὲ ΥΥ ΘΟΒὐθΙτη 15 
14 οἷς ἰᾶθπι: εἰς ἃ 1 ταλάντοις κοσμῆσαι ΒΌΡΡΙΘΥΙ ρῬϑυίϊηι 
απ δοθῆ ραυύϊπι οατῃ 5᾽ηὐθηἶδῖο 18 ἐπὶ ΠυΘΌΠοΙιΒ: ἐν 
19 τηϑ] τη Μ“άμιαν 28 εἶπεν ἢ 24 καὶ] ρυῖυβ 48]. Ἰάθτα 
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οὐκέτι. Φάρσαλον δ᾽ ἑλόντος ᾿Αντιπάτρου καὶ 
πολιορκήσειν ἀπειλοῦντος. ᾿4ϑηναίους, εἰ μὴ τοὺς 

δήτορας ἐχδοίησαν, καταλιπὼν ὃ πο μὸν τὴν 

πόλιν ἔφυγε πρῶτον μὲν εἰς Αἴγιναν ἐπὶ τὸ Δἰάκειον 

καϑεδούμενος, φοβηϑεὶς δ᾽ εἰς Καλαυρίαν μετέστη. 

ἐχδιδόναι δὲ τοὺς ῥήτορας τῶν ᾿4ϑηναίων ψηφι- 

"' σαμένων κἀκεῖνον, καϑέξζετο ἵχέτης ἐν τῷ τοῦ Πο- 
σειδῶνος ἱερῷ" ἐλθόντος δ᾽ ἐπ᾽ αὐτὸν ᾿φρχίου τοῦ 

Φυγαδοϑήρου ἐπικαλουμένου, ὃς παρέβαλεν ᾿άναξι- 
μένει τῷ δήτορι καὶ πείϑοντος αὐτὸν ἀναστῆναι, 
ὡς φίλον ᾿Αντιπάτρῳ γενησόμενον, εἶπεν ὅτι “οὔτε, 
ὅτε ἐτραγῴώδεις, ἔπειϑές μὲ οὔτε νῦν πείσεις συμβου- 

λεύων᾽" τοῦ δ᾽ ἐπιχειροῦντος βιάξεσϑαι, ἐκώλυσαν 
αὐτὸν οἵ κατὰ τὴν πόλιν" καὶ ΖΙημοσϑένης ἔφη “οὐ 

σωτηρίας δεόμενος κατέφυγον εἰς Καλαυρίαν, ἀλλ᾽ 

ὡς ἐλέγξων Μακεδόνας καὶ τὰ τῶν ϑεῶν βιασομέ- 
847 νους" αἰτήσας τὲ γραμματεῖον ἔγραψεν, ὡς μὲν 

Δημήτριος ὃ Μάγνης φησί, τὸ ἐπὶ τῆς εἰκόνος 

αὐτοῦ ἐλεγεῖον. ἐπιγεγραμμένον ὑπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων 

ὕστερον 

εἴπερ ἴσην δώμην γνώμῃ, Ζ΄ημόσϑενες, ἔδχες, 

οὔποτ᾽ ἂν “Ελλήνων ἦρξεν Ἥρης Μακεδών. 

κεῖται δ᾽ ἡ εἰκὼν πλησίον τοῦ περισχοινίσματος καὶ 

τοῦ βωμοῦ τῶν δώδεκα ϑεῶν, ὑπὸ Πολυεύκτου πε- 
ποιημένη. ὡς δ᾽ ἔνιοί φασι, τοῦτο εὑρέϑη γεγραμ- 

1 Φάρσαλον] Βυδρθοίυῃ ἈΒ 4 τὸ Αἰάκειον Χ: τὸν 
ἀκραῖον 10 καὶ τὰ Ῥμούϊαδ: καὶ Ἐρτρ ΠΣ ΤλαΘΌΠΘΙΒ: 
νιασαμένους 21 γἱᾶ, Βουρῖ, 2 ρ. 881: γνώμῃ ῥώμην 
πούϊαβ, 8111 28 ἡ θη ΘΥ5 οἡ πεποιημένου [ϑυη Οἱ μ8 

τῷ 
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μένον ᾿Ζημοσϑένης ᾿Δἀντιπάτρῳ χαίρειν᾽. ἀποθανεῖν 

δ᾽ αὐτὸν Φιλόχορος μέν φησι φάρμακον πιόντα 

Σάτυρος δ᾽ ὁ συγγραφεὺς τὸν κάλαμον πεφαρμά- 
χϑαι, ᾧ γράφειν ἤρξατο τὴν ἐπιστολήν, οὗ γευσά- 

μξνον ἀποθϑανεῖν᾽ ᾿Ερατοσϑένης δ᾽ ἐκ πολλοῦ δε- 
δοικότα Μακεδόνας περὶ τῷ βραχίονι κρίκον περι- 

κεῖσθαι πεφαρμαγμένον. εἰσὶ δ᾽ οἵ φασι συσχόντα 
αὐτὸν τὸ πνεῦμα ἀποθανεῖν" οἵ δ᾽ εἶπον τοῦ κατὰ 

τὴν σφραγῖδα φαρμάχου γευσάμενον. ἐβίω δ᾽ ὡς 
μὲν οὗ τὰ πλείω λέγουσιν ἔτη ἑβδομήκοντα, ὡς δ᾽ 
οὗ τὰ ἐλάττω, ἑπτὰ καὶ ἑξήκοντα. ἐπολιτεύσατο δὲ 
δύο καὶ εἴκοσιν. ἡνίκα δὲ Φίλιππος ἐτεϑνήκει, 

λαμπρὰν ἐσϑῆτα προῆλϑεν ἔχων, καίτοι τῆς ϑυγα- 

τρὸς αὐτοῦ νεωστὶ τετελευτηκυίας, ἐφηδόμενος τῷ 

τοῦ Μακεδόνος ϑανάτῳ. συνήργησε ὃδὲ καὶ Θη- 

βαίοις πρὸς ᾿4λέξανδρον πολεμοῦσι καὶ τοὺς ἄλλους 

“Ἕλληνας ἐπέρρωσεν ἀεί, διόπερ Θήβας κατασκάψας 

ἐξήτει παρ᾽ ᾿Αϑηναίων ᾿4λέξανδρος αὐτόν, ἀπειλῶν, 
εἰ μὴ δοίησαν. στρατευομένῳ δ᾽ αὐτῶ ἐπὶ Πέρσας 

καὶ αἰτοῦντι ναυτικὸν παρ᾽ ᾿4ϑηναίων ἀντεῖπεν, 

ἄδηλον εἰπών. εἰ οὐ κατὰ τῶν παρασχόντων χρή- 

ὅεται. κατέλιπε δὲ δύο παῖδας ἔκ μιᾶς γυναικὸς 

τῶν εὐδοκίμων, ᾿Ηλιοδώρου τινὸς ϑυγατρός᾽ ϑυγα- 

τέρα δὲ μίαν ἔσχεν, ἣ παῖς ἔτι οὖσα πρὸ γάμου 
6 ἐτελεύτησεν" εἶχε δὲ καὶ ἀδελφήν, ἐξ ἧς καὶ “άχου 

2 Φιλόχορος] νἱᾶ. Μ.6]16Υ, 1 Ρ. 407 9 ἐβίω δὲ -- ἐπολι- 
τεύσατο ϑεοϊνηθδῖαβ 6χσ Ῥμούο. ουατη ἸΟΟΟ 180. οϑῦ 1 Π1615 
18 διηὐθηϊβίαβ: ἐζήτει 28 Μ: εὐδοκίμου 24 δὲ Ῥ6}0- 
ΤΠ ΘΙῸΒ 10. τηϑ] τ πρὸ γάμων αὖ Ρ. 889 Ὁ 25 Λάχητος 

᾿ ΑΝ Θβ θυυ ΔΉ 8 

σ 
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Δευκονοέως ἀδελφιδοῦς αὐτῷ Ζ)ημοχάρης ἐγένετο, 
ἀνὴρ καὶ κατὰ πόλεμον ἀγαϑὸς καὶ κατὰ τοὺς πο- 

Ὁ λιτικοὺς λόγους οὐδενὸς χείρων. ἔστι δ᾽ αὐτοῦ 

εἰκὼν ἐν τῷ πρυτανείῳ εἰσιόντων πρὸς τὴν ἑστίαν 
ἐν δεξιᾷ ὁ πρῶτος περιεξωσμένος ἅμα τῷ ἱματίῳ ὃ 

καὶ ξίφος. οὕτω γὰρ δημηγορῆσαι λέγεται, ἡνίκα 

᾿Δντίπατρος ἐξήτει τοὺς ῥήτορας. χρόνῳ δ᾽ ὕστερον 
᾿4ϑηναῖοι σίτησίν τ᾽ ἐν πρυτανείῳ τοῖς συγγενέσι 

τοῦ ΖΦημοσϑένους ἔδοσαν καὶ αὐτῷ τετελευτηκότι 
τὴν εἰχόνα ἀνέϑεσαν ἐν ἀγορᾷ ἐπὶ Γοργίου ἄρ- τὸ 

χοντος, αἰτησαμένου αὐτῷ τὰς δωρεὰς τοῦ ἀδελφι- 
δοῦ Ζημοχάρους. ᾧ καὶ αὐτῷ πάλιν ὃ υἱὸς “άχης 
ΖΔημοχάρους Δευκονοεὺς ἠτήσατο δωρεὰς ἐπὶ Πυ- 

Ε ϑαράτου ἄρχοντος, δεκάτῳ ὕστερον ἔτει, εἰς τὴν 
τῆς εἰκόνος στάσιν ἐν ἀγορᾷ καὶ σίτησιν ὃν πρυ- 1 

τανείῳ αὐτῷ τὲ καὶ ἐχγόνων ἀεὶ τῷ πρεσβυτάτῳ 

καὶ προεδρίαν ἐν ἅπασι τοῖς ἀγῶσι. καὶ ἔστι τὰ 
ψηφίσματα ὑπὲρ ἀμφοτέρων ἀναγεγραμμένα, ἡ δ᾽ 
εἰκὼν τοῦ Ζ]ημοχάρους εἰς τὸ πρυτανεῖον μετεχο- 

μίσϑη, περὶ ἧς προείρηται. φέρονται δ᾽ αὐτοῦ 30 
λόγοι γνήσιοι ἕξήκοντα πέντε. φασὶ δέ τινες καὶ 
ἀσώτως αὐτὸν βιῶναι, γυναικείαις τ΄ ἐσϑῆσι χρώ- 
μὠδνον καὶ κωμάζοντα ἑκάστοτε, ὅϑεν Βάταλον ἐπι- 

κληϑῆναι" οἱ δ᾽ ὑποκοριστικῶς ἀπὸ τοῦ ὀνόματος 
Ε τῆς τροφοῦ λέγουσιν αὐτὸν οὕτω λελοιδορῆσϑαι. 9 
Ζιογένης δ᾽ ὃ κύων ϑεασάμενος αὐτόν ποτ᾽ ἐν 

1 Ὑ δϑὐθυσαδημαβ: λευκονέως ὅ ἐν ἰάθη 17 ΤΔΙ ὈΪΠπ8: 
ἐξήτει 12 “ημοχάρους Πάχης ᾿ᾶθηῃ 18 λευκονεὺς 11ὈΥὶ 
14 ἔτει Χ 21 τινες} οἵ. Αϑβοῖ, οὐ, 1, 151 
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καπηλείῳ αἰσχυνόμενον καὶ ὑποχωροῦντα, εἶπεν 

ὅσῳ μᾶλλον ὑποχωρεῖς, τοσούτῳ μᾶλλον ἐν τῷ 

καπηλείῳ ἔσῃ. ἔλεγε δ᾽ αὐτὸν παρασκώπτων ἐν 
μὲν τοῖς λόγοις Σχύϑην εἶναι, ἐν δὲ ταῖς μάχαις 

5 ἀστικόν. ἔλαβε δὲ καὶ παρ᾽ ᾿Εφιάλτου χρυσίον ἑνὸς 
τῶν δημαγωγῶν, ὃς πρεσβεύσας πρὸς βασιλέα χρή- 
ἰατὰ φέρων ἧκε λάϑρα, ὅπως διανείμας τοῖς δημα- 
γωγοῖς τὸν πρὸς Φίλιππον ἐξάψῃ πόλεμον" καὶ ἰδίᾳ 
αὐτὸν δωροδοχῆσαν παρὰ βασιλέως φασὶ δαρεικοὺς 848 

10 τρισχιλίους. ᾿Αναξίλαν δέ τινα Ὀρείτην, ἕένον 
αὐτοῦ γεγονότα, συλλαβὼν ἐβασάνιξεν ὡς κατάσκο- 

πον, οὐδὲν δ᾽ ἐξειπόντα ἐψηφίσατο τοῖς ἕνδεκα 
παραδοῦναι. λέγειν δέ ποτε κωλυόμενος ὑπ᾽ ᾽48ϑη- 
ναίων ἐν ἐχκλησίᾳ βραχὺ ἔφη βούλεσϑαι πρὸς 

1 αὐτοὺς εἰπεῖν, τῶν δὲ σιωπησάντων νεανίας εἶπε 
ϑέρους ὥρᾳ ἐμισθώσατο ἐξ ἄστεος ὄνον Μέγαράδε" 
μεσούσης δὲ τῆς ἡμέρας καὶ σφοδρῶς φλέγοντος 
τοῦ ἡλίου, ἑκάτερος αὐτῶν ἐβούλετο ὑποδύεσϑαι 

ὑπὸ τὴν σκιάν" εἶργον δ᾽ ἀλλήλους, ὃ μὲν μεμι- 
σϑωκέναι τὸν ὄνον οὐ τὴν δκιὰν λέγων, ὃ δὲ με- Β 
μὠισϑωμένος τὴν πᾶσαν ἔχειν ἐξουσίαν" καὶ ταῦτ᾽ 

εἰπὼν ἀπῇει. τῶν δ᾽ ᾿4ϑηναίων ἐπισχόντων καὶ 
δεομένων πέρας ἐπιϑεῖναν τῷ λόγῳ, “εἶϑ᾽ ὑπὲρ μὲν 
ὄνου σκιᾶς ἔφη ᾿βούλεσϑε ἀκούειν; λέγοντος δὲ 
ὑπὲρ σπουδαίων πραγμάτων οὐ βούλεσϑε᾽; Πώλου 

2 φ 

2 δι 

ὅ δὲ 10 ᾿ἀνάξινον Ὦρθτη. ΟΥ̓. 18, 187. ΑΘΒ80ῃ. 8, 228 
11 ἐβασάνισεν Τιδγα Ὀηθ8β 18 λέγειν δέ ποτε --- σπουδαίων 
πραγμάτων οὐ βούλεσϑε:) ᾿ϑ8 ποιηῖηθ Ρ] αἰδτοὶ ἐν τῷ βέῳ 
τοῦ “Ζ]ημοσϑένους δ οὺ ΑΥ̓ΒΘΗΪῸ5. Ὁ. 8386᾽ ΥΥ̓ Θβ θυ ΠΠΠ8 
28 τῷ λόγῳ] οτ. πιϑὶ οὖ Αὐβθῃϊαβ 24 ἔφη] οὔ. Αὐβθῃὶαϑ 



Ι) 

1900 Χ ΟΒΑΤΟΒΌΜΝ ΥἹΤΑΒ. 

δέ ποτε τοῦ ὑποχριτοῦ πρὸς αὐτὸν εἰπόντος, ὅτι 

δυσὶν ἡμέραις ἀγωνισάμενος τάλαντον λάβοι μισϑόν 

ἐγὼ δ᾽ εἶπε 'πέντε τάλαντα, μίαν ἡμέραν σιω- 
πήσας᾽. παραφϑαρεὶς δὲ τὴν φωνὴν ἐν ἐκκλησίᾳ 
καὶ ϑορυβηϑεὶς τοὺς ὑποχριτὰς ἔφη δεῖν κρίνειν 

ἐκ τῆς φωνῆς τοὺς δὲ ῥήτορας ἐκ τῆς γνώμης. 

ὀνειδίσαντος δ᾽ αὐτὸν ᾿Επικλέους ὅτι ἀεὶ σκέπτοιτο, 

"αἰσχυνοίμην γὰρ ἄν᾽ εἶπεν “εἰ τηλικούτῳ δήμῳ 
συμβουλεύων αὐτοσχεδιάξοιμι᾽΄. ἱστοροῦσι δ᾽ ὡς 
οὐδὲ λύχνον ἔσβεσεν, ἄχρι πεντήκοντα ἐτῶν ἐγέ- 
νετο, διακριβῶν τοὺς λόγους. αὐτὸς δέ φησιν 

ὑδροποσίᾳ χρήσασϑαι. ἔγνω δ᾽ αὐτὸν καὶ “υσίας 
ὁ ῥήτωρ καὶ ᾿Ισοχράτης εἶδε πολιτευόμενον ἄχρι 
τῆς ἐν Χαιρωνείᾳ μάχης, καί τινες τῶν Σωκρατι- 

κῶν φιλοσύφων. τοὺς δὲ πλείστους λόγους εἶπεν 
αὐτοσχεδιάσας, εὖ πρὸς αὐτὸ πεφυκώς. πρῶτος 
δ᾽ ἔγραψε στεφανωθῆναι αὐτὸν χρυσῷ στεφάνῳ 

᾿Αριστόνικος Νικοφάνους ᾿ἀναγυράσιος, ὑπωμόσατο 
δὲ ΖΔιώνδαο. 

θ΄. ΥΠΕΡΕΙΔΗΣ. 

1. γπερείδης Γλαυκίππου μὲν ἦν πατρὸς τοῦ 
Διονυσίου. τῶν δὲ δήμων Κολλυτεύς. ἔσχε δ᾽ υἱὸν 
ὁμώνυμον τῷ πατρὶ Γλαύκιππον, ῥήτορα καὶ λόγους 
συγγράψαντα" οὗ πάλιν ᾿Δλφίνους ἐγένετο. ἀκροα- 

8 ἂν ΠυθΡηθαΒ 11 διακριβῶν Τιδιαρίπαβ: διακρένων 
10. αὐτὸς] ἴῃ οΥ. 6, 80. 19, 46 1 τοὺς δὲ πλείστους -- 
πεφυνώς] ϑυβρθοούω ΥὟΥ Θβθυυη 0 10 αὐτὸ Τὺ: αὐτοὺς 
21 ὑπερίδης 1ὈγἹ δῖ. οὖ 1ηἴγτδ, 99 ΥΘρύθυ ηηπ8: τὸν 
δὲ δῆμον 10. Ἰάρθῃι: κολιττεύς 

20 

ον, δ ιουναθηδάλν 
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τὴς δὲ Πλάτωνος γενόμενος τοῦ φιλοσόφου ἅμα 

“υκούργῳ καὶ ᾿Ισοκράτους τοῦ ῥήτορος ἐπολιτεύσατο. 
᾿ἀϑήνησι, καϑ' ὃν χρόνον ᾿4λέξανδρος τῶν Ἕλληνι- Ἐ 
κῶν ἥπτετο πραγμάτων᾽ καὶ περὶ τῶν στρατηγῶν 

ὧν ἤτει παρ᾽ ᾿4ϑηναίων ἀντεῖπε, καὶ περὶ τῶν τριή- 
ρῶν" συνεβούλευσε δὲ καὶ τὸ ἐπὶ Ταινάρῳ ξενικὸν 
μὴ διαλῦσαι. οὗ Χάρης ἡγεῖτο, εὐνόως πρὸς τὸν 

στρατηγὸν διακείμενος. τὸ δὲ πρῶτον μισϑοῦ δίκας 

ἔλεγε. δόξας δὲ κεκοινωνηκέναι τῶν Περσικῶν χρη- 

μάτων ᾿Εφιάλτῃ τριήραρχός τὲ αἱρεϑείς, ὅτε Βυξάν- 
τιον ἐπολιόρχει Φίλιππος, βοηϑὸς Βυξαντίοις ἐκ- 

πεμφϑείς, κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν τοῦτον ὑπέστη χορη- 

γῆσαι. τῶν ἄλλων λειτουργίας πάσης ἀφειμένων. 

ἔγραψε δὲ καὶ Ζημοσϑένει τιμάς, καὶ τοῦ ψηφίσμα- Ἐ 

ιὅτος ὑπὸ Ζιώνδα παρανόμων γραφέντος ἀπέφυγε. 
φίλος δ᾽ ὧν τοῖς περὶ Ζημοσϑένη καὶ “υσικλέα καὶ 
“υκοῦργον, οὐκ ἐνέμεινε μέχρι τέλους" ἀλλ᾽ ἐπεὶ 

“υσικλῆς μὲν καὶ “υκοῦργος ἐτεϑνήκεσαν, Ζ΄ημο- 

σϑένης δ᾽ ὡς παρ᾽ ᾿“ρπάλου δωροδοκήσας ἐκρίνετο, 
προχειρισϑεὶς ἐξ ἁπάντων (μόνος γὰρ ἔμεινεν ἀδω- 

ροδόκητος) κατηγόρησεν αὐτοῦ. χριϑεὶς δ᾽ ὑπὸ τοῦ 
᾿Δριστογείτονος παρανόμων ἐπὶ τῷ γράψαι μετὰ 
Χαιρώνειαν τοὺς μετοίκους πολίτας ποιήσασϑαι τοὺς 849 

ὃὲ δούλους ἐλευϑέρους. ἱερὰ δὲ καὶ παῖδας καὶ 

586 γυναῖχας εἰς τὸν Πειραιᾶ ἀποϑέσϑαι. ἀπέφυγεν. 

σι 

1 Θ 

2 ῷ 

2 ΒΙατηῖαβ: λυκούργου 9 ἔλεγε] ἔδειξε τηϑθὶ. ἔλεξε Ὁ 
10. δόξας δὲ] ἔδοξε δὲ καὶ ἢ 12 τὸν αὐτὸν ἐνιαυτὸν 
Βοθοκῆαβ 14 Βὶ οὐτὰ Ῥμοίϊο: σημοσϑένους 1 Ζιώνδα] 
ΖΔιοδότου ῬΒούϊαβ 
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αἰτιωμένων δὲ τινῶν αὐτὸν ὡς παριδόντα πολλοὺς 
νόμους ἐν τῷ ψηφίσματι, ᾿ἐπεσκότει᾽ ἔφη μοι τὰ 

"Μακεδόνων ὅπλα᾽ καί “οὐκ ἐγὼ τὸ ψήφισμα ἔγραψα 

ἡ δ᾽ ἐν Χαιρωνείᾳ μάχη. μετὰ μέντοι τοῦτο νεχρῶν 

ἔδωκεν ἀναίρεσιν. ὃ Φίλιππος φοβηϑείς. πρότερον ὅ 

οὐ δοὺς τοῖς ἐλϑοῦσιν ἐκ Ζ“εβαδείας κήρυξιν. ὥστε- 

ρον δὲ μετὰ τὰ περὶ Κραννῶνα συμβάντα ἐξαιτη- 
ϑεὶς ὑπ᾽ ᾿Δντιπάτρου καὶ μέλλων ἐκδίδοσθαι ὑπὸ 

Β τοῦ δήμου ἔφυγεν ἐκ τῆς πόλεως εἰς Αἴγιναν ἅμα 

τοῖς κατεψηφισμένοις᾽ καὶ συμβαλὼν Ζημοσϑένει, 
καὶ περὶ τῆς διαφορᾶς ἀπολογησάμενος, ἀπαλλαγεὶς 

ἐκεῖϑεν, ὑπ᾽ ᾿Φρχίου τοῦ Φυγαδοϑήρου ἐπικληϑέν- 
τος, Θουρίου μὲν τὸ γένος ὑποκρειτοῦ δὲ τὰ πρῶτα 

τότε δὲ τῷ ᾿Αντιπάτρῳ βοηϑοῦντος, ἐλήφϑη πρὸς 
βίαν ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ Ποσειδῶνος ἐχόμενος τοῦ 
ἀγάλματος" καὶ ἀχϑεὶς πρὸς ᾿άἀντίπατρον εἰς Κόριν- 

ον, ἔπειτα βασανιξόμενος, διέφαγε τὴν γλῶτταν, 

ὥστε μηδὲν ἐξειπεῖν τῶν τῆς πόλεως ἀπορρήτων 
δυνηϑῆναι" καὶ οὕτως ἐτελεύτησε, Πυανεψιῶνος 

Ο ἐνάτῃ ἱσταμένου. “Ἕρμιππος δέ φησιν αὐτὸν γλωτ- 30 

τοτομηϑῆναι εἰς Μακεδονίαν ἐλθόντα καὶ ῥιφῆναι 
ἄταφον, ᾿Δλφίνουν δ᾽ ἀνεψιὸν ὄντα αὐτῷ ἤ, ὥς 
τινες) Γλαυκίππου τοῦ υἱοῦ τὸν υἱὸν διὰ Φιλοπεί- 

ϑους τινὸς ἰατροῦ λαβόντα ἐξουσίαν τοῦ σώματος 

καῦσαν αὐτὸν καὶ τὰ ὀστᾶ κομίσαι εἰς ᾿ἀϑήνας τοῖς 5 
προσήκουσι παρὰ τὰ ᾿Αϑηναίων καὶ Μακεδόνων 

μι 0 

πὸ ὄ 

8 καὶ οὐκ Ῥῃούϊαπ: οὐκ 6 ὙΥ οδὐθιγσηδημαβ: λεβαδίας 
1 Β]αβϑῖαβ: κράνωνα 16 τοῦ ΒΙαβθῖαβΒ. 20 Ἕρμιππος] 
ΜάΒΙ]ου, 8 Ρ. 80 28 τοῦ υἱοῦ ἕ: τινὸς δαὺ υἱοῦ 
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δόγματα" οὐ μόνον γὰρ κελεῦσαι αὐτοὺς φυγεῖν, 

ἀλλὰ μηδ᾽ ἐν τῇ οἰκείᾳ ταφῆναι. οἱ δ᾽ ἐν Κλεωναῖς 
9 “-" δ ΣΝ ’ 3 ’ ΝῚ - 

ἀποθανεῖν αὐτὸν λέγουσιν, ἀπαχϑεντα μετὰ τῶν 

ἄλλων, ὅπου γλωττοτομηϑῆναι καὶ διαφϑαρῆναι ὃν 

προείρηται τρόπον᾽ τοὺς δ᾽ οἰκείους τὰ ὀστᾶ λαβόν- 

τας ἢ ϑάψαι τὲ ἅμα τοῖς γονεῦσι πρὸ τῶν ᾿Ιππάδων. 

πυλῶν, ὥς φησιν Ἡλιόδωρος ἐν τῷ τρίτῳ περὶ 

Μνημάτων. νυνὶ δὲ χατερήρειπται τὸ μνῆμα καὶ 
ἔστιν ἄδηλον. πάντων δὲ κατὰ τὴν δημηγορίαν 

διενεγκεῖν λέγεται" τέτακται δὲ ὑπ᾽ ἐνίων πρὸ 4΄η- 
, 2 2 -“ ΄ - 7, 

μοσϑένους. φέρονται δ᾽ αὐτοῦ λόγοι ἑβδομήκοντα 
ς ΄ Ξ 7, , ᾽ ,ὕ ΄ 9. πᾷ » ἑπτά, ὧν γνήσιοί εἰσι πεντήκοντα δύο. ἐγένετο δὲ 

καὶ πρὸς τὰ ἀφροδίσια καταφερής, ὡς ἐχβαλεῖν μὲν 
τὸν υἱὸν εἰσαγαγεῖν δὲ Μυρρίνην τὴν πολυτελεστά- 

ὅ τὴν ἑταίραν, ἐν Πειραιεῖ δ᾽ ἔχειν ᾿Δρισταγόραν, ἐν 
᾿Ελευσῖνι δ᾽ ἐν τοῖς ἰδίοις κτήμασι Φίλαν τὴν Θη- 

βαίαν, εἴκοσι μνῶν λυτρωσάμενος. ἐποιεῖτό τε τὸν 

περίπατον ἐν τῇ ἰχϑυοπώλιδι ὁσημέραι. ὡς εἰκὸς 
δέ, καὶ δίκῃ Φρούνῃ τῇ ἑταίρᾳ ἀσεβεῖν κρινομένῃ 

συνεξητάσϑη" αὐτὸς γὰρ τοῦτο ἕν ἀρχῇ τοῦ λόγου 

δηλοῖ᾽ μελλούσης δ᾽ αὐτῆς ἁλίσκεσθαι, παραγαγὼν 

εἰς μέσον καὶ περιρρήξας τὴν ἐσϑῆτα ἐπέδειξε τὰ 
στέρνα τῆς γυναικός" καὶ τῶν δικαστῶν εἰς τὸ κάλ- 

6. 18ο. ἱπαϊοαγιῦ Β]Δ5515 10. τε] γε ὟΝ δβύθυσηδηηαβ. 
γ Ἡλιόδωρος] Διόδωρος ΒΟ κΚοηϊαβ, οἵ. ΜΆΘ]]οΥ. 2. Ρ. 84 
16 Φίώλαν τὴν ΚΟΙ]1π|5 (6 Χ ΑΥΒοη. Ρ. 590 ἃ): φάτην 10. Θη- 
βαίανῚ] ᾿ϑηναίαν 16 1 18 ὡς εἰκὸς δὲ καὶ δίκῃ] ὡς εἶκός. 
καὶ δὴ καὶ Β. ὡμιληκὼς δὲ καὶ Φρύνῃ κὲ Βαθομ Ιου., ἀθ]θῦο 
δίκη αὖ Θ]᾿οβϑοιηδῖθ. ἑωϑινός. καὶ δίκῃ κὲ ΒΙαΒβίαβ. Εἰχαϊάθια 
ῬΙῸ καὶ δέώκῃ τη] κἀν δίύκῃ 

ῬΙαΐατοηὶ Μοΐϑιῖα. Ὑο]. Υ. 19 



194 Χ ΟΒΑΤΟΒΌΜΝ ΥὙἹῈΔΕ. 

λος ἀπιδόντων, ἀφείϑη. συνετίθει δ᾽ ἡσυχῆ κατὰ 

τοῦ Ζημοσθένους ἐγκλήματα, ὡς καὶ φωραϑῆναι" 

νοσοῦντος γὰρ τοῦ ᾿ὕπερείδου, ἥκοντα εἰς τὴν οἰκίαν 

Ε τὸν 4 ημοσϑένη ὡς ἐπισκεψόμενον καταλαβεῖν κατέ- 

χουτα τὸ καϑ᾽ αὑτοῦ βιβλίον" τούτου δ᾽ ἀγανα- ὅ 

χτοῦντος. εἶπε φίλον μὲν ὄντα οὐδὲν λυπήσει, 
ἐχϑροὸν δὲ γενόμενον κωλύσει τι κατ᾽ ἐμοῦ πρᾶξαι᾽. 

ἐψηφίσατο δὲ καὶ τιμὰς ᾿Ιόλᾳ τῷ δοκοῦντι ᾿4λεξάν- 
δρῳῷ τὸ φάρμακον δοῦναι. ἐχοινώνησε δὲ καὶ “εω- 

σϑένει τοῦ “αμιακοῦ πολέμου, καὶ ἐπὶ τοῖς πεσοῦσιν ι0 

εἶπε τὸν ἐπιτάφιον ϑαυμασίως. Φιλίππου δὲ πλεῖν 

ἐπ’ Εὐβοίας παρεσκευασμένου καὶ τῶν ᾿4“ϑηναίων 

εὐλαβῶς ἐχόντων. τεσσαράκοντα τριήρεις ἤϑροισεν 

ἐξ ἐπιδόσεως καὶ πρῶτος ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ τοῦ παι- 

850 δὸς ἐπέδωκε δύο τριήρεις. συστάντος δὲ πρὸς Ζίη- τ5΄ 

λίους ἀμφισβητήματος. ποτέρους δεῖ προΐστασϑαι 

τοῦ ἱεροῦ. αἱρεϑέντος Αἰσχίνου συνειπεῖν, ἡ ἐξ 
᾿ΔΦρείου πάγου βουλὴ “Ὑπερείδην ἐχειροτόνησεν" καὶ 

ἔστιν ὃ λόγος 4]ηλιακὸς ἐπιγεγραμμένος. ἐπρέσβευσε 

δὲ χαὶ πρὸς Ῥοδίους. ἡκόντων δὲ καὶ παρ᾽ ᾿ἄντι- 2 ὦ 
πάτρου πρέσβεων, ἐπαινούντων τὸν ᾿ἀντίπατρον ὡς 

χρηστόν, ἀπαντήσας αὐτοῖς εἶπεν “οἴδαμεν ὅτι χρη- 
στὸς ὑπάρχει. ἀλλ᾽ ἡμεῖς γ᾽ οὐ δεόμεϑα χρηστοῦ 
δεσπότου". λέγεται δ᾽ ἄνευ ὑποκρίσεως δημηγορῆσαι 

Β χαὶ μόνον διηγεῖσθαι τὰ πραχϑέντα καὶ τούτοις 90 

ὅ κατ᾽ αὐτοῦ Τ᾽ ΘΌΠΘΙΙΙΒ. Π1}1] ΟΡΒ 6 ᾿-: οὐδένα 
8 καὶ τιμὰς] ομ. γηϑὶ 1. δοκοῦντι ἢ: δόντι 9. δοῦναι! 
461. ΑἸηγούι5 οὐτὴ ῬΠούϊο 10. Μ“εωσϑένει Χ: δημοσϑένη 
22 οἴδαμεν Χ 6χ Ρ]οίϊο: οἶδα μὲν οἵ, Βίοῦ. 18, 81 
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οὐκ ἐνοχλεῖν τοὺς δικαστάς. ἐπέμφϑη δὲ καὶ πρὸς 

᾿Ηλείους ἀπολογησόμενος ὑπὲρ Καλλίππου τοῦ ἀϑλη- 

τοῦ, ἔχοντος αἰτίαν φϑεῖραι τὸν ἀγῶνα. καὶ ἐνίκησε. 
7 ΝΑ ᾿ ᾿Ἶ , 7 [2 Ξ 

γραψάμενος δὲ καὶ τὴν Φωκίωνος δωρεάν, ἣν εἰπε 

Μειδίας Μειδίου ᾿“ναγυράσιος ἐπὶ Ξενίου ἄρχοντος, 

Γαμηλιῶνος ἑβδόμῃ φϑίνοντος, ἡττήϑη. 

ΤΙ. ΔΕΙΝΑΡΧΟΣ. 

1. Ζείναρχος Σωκράτους ἢ Σωστράτου. ὡς μέν 
3 ῇ ς Ψ, -" ’, 2 ΄ 

τινὲς ἐγχώριος. ὡς δέ τισι δοκεῖ Κορίνϑιος, ἀφικό- 

μενος εἰς ᾿4ϑήνας ἔτι νέος. καϑ' ὃν χρόνον ᾿4λέξαν- 

δρος ἐπήει τὴν ᾿“σίαν, κατοικήσας αὐτόϑι ἀκροατὴς 
Ἁ 2 7 , -Ὗ , Ἁ μὲν ἐγένετο Θεοφράστου τοῦ διαδεξαμένου τὴν 

᾿Δριστοτέλους. διατριβήν, ὡμίλησε δὲ καὶ Ζημητρίῳ 
“ » ᾽ὔ Χ ’ » ΄ 

τῷ Φαληρεῖ" μάλιστα δὲ προδσῃει τῷ πολιτεύεσϑαι 

μετὰ τὴν ᾿Δἀντιπάτρου τελευτήν, τῶν μὲν ἀνῃρημέ- 

νῶν. δητόρων τῶν δὲ πεφευγότων. φίλος δὲ Κα- 

σάνδρῳ γενόμενος, ὡς ἐπὶ πλεῖστον προέκοψε χρή- 

ματα τῶν λόγων εἰσπραττόμενος. οὺς τοῖς δεομένοις 

συνέγραφεν᾽ ἀντετάξατο δὲ πρὸς τοὺς ἐπιφανεστά- 

τους τῶν ῥητόρων. οὐκ εἰς δῆμον παριών" οὐ γὰρ 

οἷός τ᾽ ἦν" ἀλλὰ τοῖς ἐναντιουμένοις λόγους συγ- 

γράφων" καὶ ἐπεὶ “Ζρπαλος διέδρα, πλείους λόγους 
συνέγραψε κατὰ τῶν αἰτίαν λαβόντων δωροδοκῆσαι. 

8 καὶ οὐκ ἐνίκησε Νίοίογαβ. καὶ νικῆσαι ΚΙΘΒΒΠΠΡΊΠ5. καὶ 
ἐνικήϑη ὟΝ οϑὐθυμηθημαβ 001]. ῬΑ. ὅ, 91, 8 ὅ ἐπὶ Ξενίου] 
ἐπ᾿ Εὐξενίππου ϑομαρίουιβ 10 ᾿ζΖλέξανδρος ἐπὶ τὴν ᾿“σίαν 
διέβη αα' 11 ἐπῇει Χ: ἐπὶ 14 δὲ προσήει τῷ ΝΥ: δὲ τῷ 
Βογί. δ᾽ ἔγνω 16 ᾿ἀντιπάτρου]) ᾿4λεξάνδρον ὙΥ̓ Θπθγπδηπτ-, 
16 Κασσάνδρῳ Πϊο οὐ ᾿1πΐτὰ 1ἄθηὴ 11 γράμματα ΥγΠ61 
28 ΒΙαββίαβ: συνέγραφε 

15} 

Ό 
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καὶ τούτους τοῖς κατηγόροις ἐξέδωκε, χρόνῳ δ᾽ 
ὕστερον αἰτιαϑεὶς εἰς λόγους παραγίνεσθαι ᾿άντι- 

πάτρῳ καὶ Κασάνδρῳ περὶ τὴν κατάληψιν τῆς 

Μουνυχίας, ἡνίκα ὑπ᾽ ᾿ΔΑντιγόνου καὶ Ζ)΄ημητρίου 
ἐφρουρήϑη ἐπ᾽ ᾿ἀναξικράτους ἄρχοντος, ἐξαργυρισά- 

μενος τὰ πλεῖστα τῆς οὐσίας ἔφυγεν εἰς Χαλκίδα. 

διατρίψας δ᾽ ἐπὶ τῆς φυγῆς ὡς πεντεκαίδεκα ἔτη, 
καὶ πολλὴν οὐσίαν κτησάμενος κατῆλϑε, πραξάντων 

αὐτῷ τὴν κάϑοδον τῶν περὶ Θεόφραστον. ἅμα τοῖς 
ἄλλοις φυγάσι. καταλύσας δὲ παρὰ Προξένῳ ἑταίρῳ 
αὐτοῦ καὶ τὸ χρυσίον ἀπολέσας, ἤδη γηραιὸς ὧν 

καὶ τὰς ὁράσεις ἀσϑενής, οὐ βουλομένου τοῦ 11ρο- 

ξένου ἀναζητεῖν, λαγχάνει αὐτῷ δίκην καὶ τότε 

πρῶτον εἶπεν ἐν δικαστηρίῳ. σῴζεται. .δ᾽ αὐτοῦ καὶ 
ὁ λόγος. φέρονται «δ᾽ αὐτοῦ καὶ λόγοι γνήσιοι ἕξή- 
κοντα τέσσαρες" τούτων ἔνιοι παραλαμβάνονται ὡς 

᾿Φριστογείτονος. ζηλωτὴς δ᾽ ἑγένετο “Ὑπερείδου ἢ 
ὥς τινες διὰ τὸ παϑητικὸν Ζημοσϑένους καὶ τὸ 

σφοδρόν᾽ τῶν δχημάτων δ᾽ αὐτοῦ μιμητὴς ὑπάρχει. 

ΦΗΦΙΣΜΑΤΑ. 

Α΄. 

1. Ζημοχάρης “άχητος “ευκονοδὺς αἰτεῖ ΖΊη- 

μοσϑένει τῷ 4ημοσϑένους Παιανιεῖ δωρεὰν εἰκόνα 
» 2 3 - 3 , 3 ΄ Ἁ 

«χαλκῆν ἐν ἀγορᾷ καὶ σίτησιν ἕν πρυτανείῳ καὶ 
, 3 “ ᾿" 2 ΄ ΘΡΡῊΝ ὦ “ ἤ Ξ 

προεδρίων αὐτῷ καὶ ἐκγόνων ἀεὶ τῷ πρεσβυτάτῳ 

4 τηϑ]λη ουνιχίίς 12 οὐ Χ 10 ὡς] ὡς ὁ κατὰ Χ 
18 4Δημοσϑένους διὰ τὸ παϑητικὸν καὶ σφοδρόν ἢ 22 Ζ΄η- 
μοχάρης ΒαΒ1]6Θη815: Τιμοχάρης 10. ΝΥ ϑβδύθυχηδημπαβ: λευ- 
κονϑεὺς οὔ ἐκγόνων Ἐπηρθυϊαβ: ἐγγόνων 

μ᾿. ὃ 

20 
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εὐεργέτῃ καὶ συμβούλῳ γεγονότι πολλῶν καὶ καλῶν 
-Ὁ Ἑ - 3 ᾽, Ἁ 7 3 Ψ, " -: τῷ δήμῳ τῷ. ᾿4ϑηναίων καὶ τήν τε οὐσίαν εἰς τὸ 

»" δ -» 7 

κοινὸν καϑεικότι τὴν ἑαυτοῦ καὶ ἐπιδόντι τάλαντα 

ὀχτὼ καὶ τριήρη. ὅτε ὁ δῆμος ἠλευϑέρωσεν Εὔβοιαν" 

καὶ ἑτέραν, ὅτε εἰς “Ἑλλήσποντον Κηφισόδωρος ἐξέ- 
πλευσε" καὶ ἑτέραν, ὅτε Χάρης καὶ Φωκίων στρα- 851 
τηγοὶ ἐξεπέμφϑησαν εἰς Βυξάντιον ὑπὸ τοῦ δήμου" 

καὶ λυτρωσαμένῳ πολλοὺς τῶν ἁλόντων ἐν Πύδνῃ 
καὶ Μεϑώνῃ καὶ Ὀλύνϑῳ ὑπὸ Φιλίππου" καὶ χορη- 
γίαν ἀνδράσιν ἐπιδόντι. ὅτι ἐκλιπόντων τῶν Παν- 

διονιδῶν τοῦ χορηγεῖν ἐπέδωκε καὶ καϑώπλιδε τοὺς 

πολίτας τῶν ἐλλειπόντων᾽ καὶ εἰς τὴν τειχοποιίαν 

ἀνάλωδε χειροτονηθεὶς ὑπὸ τοῦ δήμου. ἐπιδόντος 
αὐτοῦ τρία τάλαντα καὶ ὃς ἐπέδωκε δύο τάφρους 
περὶ τὸν Πειραιᾶ ταφρεύσας᾽ καὶ μετὰ τὴν ἐν Χαι- 
ρωνείᾳ μάχην ἐπέδωκε τάλαντον, καὶ εἰς τὴν σιτω- 

νίαν ἐπέδωκεν ἐν τῇ σιτοδείᾳ τάλαντον" καὶ ὅτι 
εἰς συμμαχίαν τῷ δήμῳ προσηγάγετο πείδας καὶ 

εὐεργέτης γενόμενος καὶ σύμβουλος, δι᾽ ὧν ἔπεισε 
Θηβαίους Εὐβοεῖς Κορινϑίους Μεγαρεῖς ᾿Ζχαιοὺς 

“οχροὺς Βυξαντίους Μεσσηνίους; καὶ δυνάμεις ἃς 

2 δήμῳ τῷ Τιδαο]τῖαβ: δήμῳ τῶν 8 καϑεικότι] τεϑεικότι 
δαῦ κατατεϑεικότι ϑοΠ 6115 ὅ Κηφισόδωρος] Κηφισοφῶν 
Βομθθίθυυβ 10 ἐπιδόντι) Ἃ61]. Τιφα Θκτὰ5 οαπὶ ὙΥ̓ Θδ θυ 10 
12 αὐτῶν ἐλλειπόντων τά θυ 18 ἐπιδόντος αὐτοῦ τρία 
τάλαντα κξ] οἵ, Τιδάοκιαβ (Ίεη. ϑἰαά, ρΡ. 88 54.) 117 Ὅτι 

ΜΒ δάρκίαβ οὕτὴ ὙΥ δβύθυτηθημο: ὅτε 19 σύμβουλος] δα. 
ἀγαϑός ϑομοθ 8 10. δι᾽ ὧν] 1άθτη νϑὶθτο δίαπθ διὰ 
τούτων οὺς Τα κῖτπιβ οοπίοπαϊῦ; τἴθτη 46 1ηΒ666. 21 ἃς 
οὐ ἣν (φ. 198, 8) βυβρθοίδ ὙΥΘβέθιπηδηηο, 568. Βθουπ τὰ 
Τϑαοκίατη δυνάμεις ἃς Ιάθτη οϑὺ 80 διὰ δυνάμεων ἃς οὐ 
σύνταξιν -- ἣν --Ξ διὰ συντάξεως χρημάτων ἣν 
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συνεστήσατο τῷ δήμῳ καὶ τοῖς συμμάχοις, πεζοὺς 

μὲν μυρίους ἱππέας δὲ χιλίους, καὶ σύνταξιν χρη- 
μάτων ἣν ἔπεισε πρεσβεύσας διδόναι τοὺς μὲν 
συμμάχους εἰς τὸν πόλεμον πλείω πενταχοσίων τα- 

λάντων" καὶ ὡς ἐκώλυσε Πελοποννησίους ἐπὶ Θήβας 

᾿Αλεξάνδρῳ βοηϑῆσαι, χρήματα δοὺς καὶ αὐτὸς 

πρεσβεύσας" καὶ ἄλλων πολλῶν καὶ καλῶν τῷ δήμῳ 
ἈᾺ ,) Ἁ ’ - τὰ 

συμβούλῳ γεγονότι καὶ πεπολιτευμένῳ τῶν καϑ' 

ἑαυτὸν πρὸς ἐλευϑερίαν καὶ δημοκρατίαν ἄριστα" 
΄ 3 5.9.5 , - , 

φυγόντι δὲ δι΄ ὀλιγαρχίαν, καταλυϑέεντος τοῦ δήμου, 

καὶ τελευτήσαντος αὐτοῦ ἐν Καλαυρίᾳ διὰ τὴν πρὺς 

τὸν δῆμον εὔνοιαν, πεμῳφϑέντων στρατιωτῶν ἐπ᾽ 

αὐτὸν ὑπὸ ᾿Δντιπάτρου., διαμείναντι ἐν τῇ πρὸς τὸ 
- τ ΄ Ν 2 ξ ᾿ “ ν , 

πλῆϑος εὐνοίᾳ καὶ οἰχειότητι, καὶ οὔτε ὑποχειρίῳ 

γενομένῳ τοῖς ἐχϑροῖς οὔτε τι ἀνάξιον ἐν τῷ 

κινδύνῳ πράξαντι τοῦ δήμου. 

86: 

1. Ζρχων Πυϑάρατος᾽ “άχης Ζημοχάρους 4ευ- 

κονοεὺς αἰτεῖ δωρεὰν τὴν βουλὴν καὶ τὸν δῆμον 

τὸν ᾿4ϑηναίων Ζ]ημοχάρει “άχητος “ευκονοεῖ εἰκόνα 
χαλκῆν ἐν ἀγορᾷ καὶ σίτησιν ἐν πρυτανείῳ αὐτῷ 

καὶ τῶν ἐχγόνων ἀεὶ τῷ πρεσβυτάτῳ καὶ προεδρίαν 
δι -» -Ὕ 3 Ὁ ὑπ 3 ’ Ν σ " 

ἐν πᾶσι τοῖς ἀγῶσιν, εὐεργέτῃ καὶ συμβούλῳ γεγο- 

μὲν] 46]. Τιαοκίὰ 4 πεντακοσίων] 1. 6. φ΄. ῬΥῸ 60 
γαῖα ΟΔΠΠ8 ΘΧΒΙ θοῦ φῇ απο ἸορῚ ρούοϑὺ οἰΐϊλιη πεντακοσίων 
ὀχτὼ ὅ ὡς] ὅτι ὙΥ ΘΒ ΟΣ Πτ8 11 τελευτήσαντι αὐτῷ 
Ἐπ ΦΗΪΓ 8 ΠΝ 18 λευκονεὺς οὗ λευκονεῖ (20) 6χ- 
ὨΙρΘηῦ ΘΟΩ]6688 20 τὸν ΤιΔαθ,κῖι8: τῶν 21 αὐτῷ 
ὙΥ δϑύθυιη 18 92 Ἐπηρουῖπα: ἐγγόνων 
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νότι ἀγαϑῷ τῷ δήμῳ τῷ ᾿4ϑηναίων καὶ εὐεργετη- 

κότι τὸν δῆμον τάδε" πρεσβεύοντι καὶ γράφοντι καὶ 

πολιτευομένῳ ἦ“ 
Σ τὴς τὸ οἰκοδομὴν τειχῶν, καὶ παρασκευὴν 

[κὲ Ἁ - Ἁ , Ἁ ν᾿ 

ὅπλων καὶ βελῶν καὶ μηχανημάτῶν, καὶ ὀχυρωσδα- 

μένῳ τὴν πόλιν ἐπὶ τοῦ τετραετοῦς πολέμου, καὶ 

εἰρήνην καὶ ἀνοχὰς καὶ συμμαχίαν ποιησαμένῳ πρὸς Ἐ 

Βοιωτούς" ἀνθ᾽ ὧν ἐξέπεσεν ὑπὸ τῶν καταλυσάν- 

τῶν τὸν δῆμον" καὶ ὡς κατῆλθεν ἐπὶ Διοκλέους 

ἄρχοντος ὑπὸ τοῦ δήμου, συστείλαντι τὴν ὀιούκῆσιν 

πρώτῳ καὶ φεισαμένῳ τῶν ὑπρρ πόντον καὶ πρε- 

σβεύσαντι πρὸς ΜΠυσίμαχον καὶ λαβόντι. τῷ δήμῳ 

μ᾿ οι 

20 

[Ὸ ῷι 

τριάκοντα τάλαντα ἀργυρίου καὶ πάλιν ἕτερα ἕχα- 

τόν" καὶ γράψαντι πρεσβείαν πρὸς Πτολεμαῖον εἰς 

Αἴγυπτον, καϑ’ ἣν ἐκπλεύσαντες πεντήκοντα ἐκό- 

μισαν τάλαντα ἀργυρίου τῷ δήμῳ" καὶ πρὸς ᾿ἀντί- 
πατρον πρεσβεύσαντι καὶ λαβόντι εἴχοσι τάλαντα 

ἀργυρίου καὶ ᾿Ελευσῖνα κομισαμένῳ τῷ δήμῳ καὶ 
ταῦτα πείσαντι ἑλέσϑαι τὸν δῆμον καὶ πράξαντι. 

καὶ φυγόντι μὲν ὑπὲρ δημοχρατίας, μετεσχηκχότι δὲ 
οὐδεμιᾶς ὀλιγαρχίας οὐδὲ ἀρχὴν οὐδεμίαν ἠρχότι 
καταλελυκότος τοῦ δήμου" καὶ μόνῳ ᾿4ϑηναίων τῶν 

κατὰ τὴν αὐτὴν ἡλικίαν πολιτευσαμένων μὴ μδιιε- 

λετηκότι τὴν πατρίδα κινεῖν ἕτέρῳ πολιτεύματι ἢ 

δημοκρατίᾳ: καὶ τὰς κρίσεις καὶ τοὺς νόμους καὶ 
τὰ δικαστήρια καὶ τὰς οὐσίας πᾶσιν ᾿4ϑηναίοις ἐν 

1 τῷ [ιϑἀοκιαβ: τῶν 8 ἴδιο. Ἰπατοονηῦ ὙΝ Θβυθυ ΠΗ 5 
ΒΌΡΡΙΘΗΒ 6Θχ. ὁ. δα: ἀεὶ καλῶς καὶ καϑαρῶς, καὶ κατεργασα- 
μέν ἢ ὑπὸ Ἰάθτα: ἀπὸ 10 Μ: πρεσβευόντων δαῦ πρε- 
σβευσάντων 1ὅ “ντίπατρον) Ἀντίγονον ΟἸΙαΐοπ 11 Νῖδ- 
ὈπὨνῖαβ: ἐλευσίντα 19 ὑπὲο Χ: ὑπὸ 
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ἀσφαλεῖ ποιήσαντι διὰ τῆς αὑτοῦ πολιτείας καὶ 
μηδὲν ὑπεναντίον τῇ δημοκρατίᾳ πεπραχότι μήδε 

λόγῳ μήτε ἔργῳ... 

ἘΠῚ 

1. Τυκόφρων “υκούργου Βουτάδης ἀπεγράψατο 

αὑτῷ εἶναι σίτησιν ἐν πρυτανείῳ κατὰ τὴν δοϑεῖ- 

σαν δωρεὰν ὑπὸ τοῦ δήμου “υκούργῳ Βουτάδῃ. 

8ὅ9 ἐπὶ ᾿Δναξικράτους ἄρχοντος, ἐπὶ τῆς ᾿Δντιοχίδος 

ἕχτης πρυτανείας, Στρατοκλῆς Εὐθυδήμου Ζιομειεὺς 

εἶπεν. ἐπειδὴ “υκοῦργος “υκόφρονος Βουτάδης 
παραλαβὼν παρὰ τῶν ἑαυτοῦ προγόνων οἰχείαν ἐκ 
παλαιοῦ τὴν πρὸς τὸν δῆμον εὔνοιαν, καὶ οἱ πρό- 

γονοι οὗ Πυχούργου, “Πυκομήδης τε καὶ “Πυκοῦργος, 

καὶ ξῶντες ἐτιμῶντο ὑπὸ τοῦ δήμου καὶ τελευτή- 

σασιν αὐτοῖς δι᾽ ἀνδραγαϑίαν ἔδωκεν ὁ δῆμος δη. 
μοσίας ταφὰς ἐν Κεραμεικῷ καὶ “υκοῦργος αὐτὸς 

πολιτευόμενος νόμους τὲ πολλοὺς καὶ καλοὺς ἔϑηκε 

τῇ πατρίδι. καὶ γενόμενος τῆς κοινῆς προσόδου 

ταμίας τῇ πόλει ἐπὶ τρεῖς πενταετηρίδας καὶ δια- 

νείμας ἔκ τῆς κοινῆς προσόδου μύρια καὶ ὀκτα- 

κισχίλὶα καὶ ἐνακόσια τάλαντα" πολλὰ δὲ τῶν ἰδιω- 
τῶν διὰ πίστεως λαβὼν καὶ προδανείσας καὶ εἰς 

τοὺς τῆς πόλεως καιροὺς καὶ τοῦ δήμου τὰ πάντα 

ἑξακόσια καὶ πεντήκοντα τάλαντα" δόξας δὲ ἅπαντα 

9. Ξομποθιηδηπαδ: ἐν τῇ πρυτανείᾳ 10. Χ: διομηδεὺς 
18 «Τυκομήδης ῬΙΠΖΡΘΥΙΒ ΕΣ Ρ. 848 6: διομήδης 19 ἐπὶ 
τρεῖς Μ εχ Ρ. 841 Ὁ: ἐπιτρέπει:ὝῪ 10. τη8}1ΠῈ πεντετηρίδας 
10. διανείμας] διοικήσας ΟΟΥ̓ΔΘΒ5 21 ἐνακόσια] ἑξακόσια 
1ἅοθυῃ δχ ". ]. 10. δέ] τὲ τάθῃηι 24 ἑξακόσια] διακόσια 
ΞΘΌΡΡΙΙΒ. 6Χ ἢ. 841ἃ 

" οι 
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ταῦτα δικαίως διῳκηχέναι πολλάκις - ἐστερανώϑη 

ὑπὸ τῆς πόλεως" ἔτι δὲ αἱρεθεὶς ὑπὸ τοῦ δήμου 
χρήματα πολλὰ συνήγαγεν εἰς τὴν ἀκρόπολιν, καὶ 

παρασχευάσας τῇ ϑεῷ κόσμον, νίκας τε δλοχρύσους 

δ πομπεῖά τε χρυσᾶ χαὶ ἀργυρᾶ καὶ κόσμον χρυσοῦν 
εἰς ἑκατὸν χκανηφόρους᾽ χειροτονηϑεὶς δὲ ἐπὶ τῆς Ὁ 
τοῦ πολέμου παρασχευῆς ὅπλα μὲν πολλὰ καὶ βελῶν 

μυριάδας πέντε ἀνήνεγκεν εἰς. τὴν ἀκρόπολιν, τετρα- 

κοσίας δὲ τριήρεις πλωΐμους κατεσχεύασξε, τὰς μὲν 
1ὸ ἐπισκευάσας τὰς δὲ ἐξ ἀρχῆς ναυπηγησάμενος᾽" πρός 

τε τούτοις ἡμίεργα παραλαβὼν τούς.τε νεωσοίχους 

καὶ τὴν σκευοϑήκην καὶ τὸ ϑέατρον τὸ Ζ]΄ονυσιακὸν 

ἐξειργάσατο. καὶ ἐπετέλεσε τό τε στάδιον τὸ Πανα- 

ϑηναϊκὸν καὶ τὸ γυμνάσιον τὸ κατὰ Μύκειον κατε- 

ιό σχκεύασε, καὶ ἄλλαις πολλαῖς κατασκευαῖς ἐκόσμησε 

τὴν πόλιν" ᾿Δλεξάνδρου τε τοῦ βασιλέως ἅπασαν 

μὲν τὴν ᾿Δσίαν κατεστραμμένου. κοινῇ δὲ πᾶσι τοῖς Ὁ 
Ἕλλησιν ἐπιτάττειν ἀξιοῦντος. ἐξαιτήσαντος “υ- 

κοῦργον ὡς ἐναντία πράττοντα αὐτῷ, οὐκ ἐξέδωκεν 
90. ὁ δῆμος παρ᾽ ᾿4λεξάνδρου φόβον" καὶ διδοὺς εὐϑύ- 

νας πολλάκις τῶν πεπολιτευμένων ἐν ἐλευϑέρᾳ καὶ 

δημοχρατουμένῃ τῇ πόλει διετέλεσεν ἀνεξέλεγκτος 
"χαὶ ἀδωροδόκητος τὸν ἅπαντα χρόνον᾽ ὅπως ἂν 

ὅ Οοταᾶθβ: ἀργύρεα 6 ἐπὶ τὴν. παρασκευὴν ΝΙΒΒΘΙΒ 
6Χ Ρ.841.9 8 .τετραποσίους ΤῊ 01] 9. δὲ ογᾶο 18 ἀπε- 
τέλεσε ἰᾶθ ἢ [14 τὸ κατὰ Ξοποθιηθηπιβ: καὶ τὸ 106 τοῦ 
ἅπασαν ὟΝ δϑἰθγττηθθητΒ 1. ἅπασαν --- ἀξιοῦντος] Ξτιβροοίδ 
ΒΙΌτηΙο 18 1 Μ: ἐξαιτήσας --- πράττοντος 19 αὐτῷ 
ΒΙαμα5: αὐτοῦ 20 παρ᾽] διὰ τὸν παρ᾽ Ὗ 10. δοὺς 
Οοτδθβ5 28 χρόνον ὧν 1΄8 1) 
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εἰδῶσι πάντες, διότι τοὺς προαιρουμένους ὑπὲρ τῆς 

δημοκρατίας καὶ τῆς ἐλευϑερίας δικαίως πολιτεύ- 

εσϑαι καὶ ξῶντας μὲν περὶ πλείστου ποιεῖται καὶ 
τελευτήσασι δὲ ἀποδίδωσι χάριτας ἀειμνήστους᾽ 

ἀγαϑῆῇ τύχῃ δεδόχϑαι τῷ δήμῳ ἐπαινέσαι μὲν 4υ- 
κοῦργον “υχόφρονος Βουτάδην ἀρετῆς ἕνεκα καὶ 

δικαιοσύνης καὶ στῆσαι αὐτοῦ τὸν δῆμον χαλκῆν 

εἰκόνα ἐν ἀγορᾷ, πλὴν εἴ που ὃ νόμος ἀπαγορεύει 

(μὴ ἱστάναι, δοῦναι δὲ σίτησιν ἐν πρυτανείῳ τῶν 
ἐκγόνων ἀεὶ τῶν “υκούργου τῷ πρεσβυτάτῳ εἰς 

ἅπαντα τὸν χρόνον καὶ εἶναι κύρια πάντα τὰ ψη- 

φίσματα αὐτοῦ. ἀναϑεῖνανι δὲ τὸν γραμματέα τοῦ 
δήμου ἐν στήλαις λιϑίναις καὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλει 
πλησίον τῶν ἀναϑημάτων" εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν 

τῶν στηλῶν δοῦναι τὸν ταμίαν τοῦ δήμου πεντή- 

κοντὰ δραχμὰς ἐκ τῶν εἰς τὰ ψηφίσματα ἀναλισκο- 

μένων τῷ δήμῳ. 

8 Μ: ἡλεῖστον 8 εἴ που) ὅπου Οογδθ5 10 ΤΟΣΙΟΘΗΒΘΒ: 
ἐγγόνων [1Ὁ. τῶν] τοῦ τηθὶ 11 χαὶ εἶναι κύρια -- γραμ- 
ματέα] 108 ἀἸβροβυῖῦ γϑῦθα ΠαθΌποσαΒ: ἀναθεῖναι δ᾽ αὐτοῦ 
καὶ εἶναι κύρια πάντα τὰ ψηφίσματα τὸν γραμματέα 
10 τὰ] τὰ κατὰ ΒοΘοΚΒΪα8 



“ΥΓΚΡΙΣΕΩΣ, ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΩΟΥΣ ΚΑῚ 8δὲ 

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ͂ ΕΠΙΤΟΌΜΗ. 

1. ἢ Ὡς μὲν κοινῶς καὶ καϑόλου εἰπεῖν πολλῷ 

προχρίνει τὸν Μένανδρον, ὡς δ᾽ ἐπὶ μέρους καὶ 
ὅ ταῦτα προστίϑησι᾽ “τὸ φορτικόν᾽ φησίν “ἐν λόγοις " 

καὶ ϑυμελικὸν καὶ βάναυσον ὥς ἐστιν ᾿Ζ4ριστοφάνει, 

Μενάνδρῳ δ᾽ οὐδαμῶς. καὶ γὰρ ὁ μὲν ἀπαίδευτος 

καὶ ἰδιώτης, οἷς ἐκεῖνος λέγει, ἁλίσκεται" ὁ δὲ πε- 

παιδευμένος δυσχερανεῖ᾽ λέγω δὲ τὰ ἀντίϑετα καὶ 
19 ὁμοιόπτωτα καὶ παρωνυμίας. τούτοις γὰρ ὃ μὲν 

μετὰ τοῦ προσήχοντος λόγου καὶ ὀλιγάκις χρῆται 

ἐπιμελείας αὐτὰ ἀξιῶν, ὃ δὲ καὶ πολλάκις καὶ οὐκ 
εὐκαίρως καὶ ψυχρῶς" ἐπαινεῖται γάρ᾽ φησίν ὅτι 

τοὺς ταμίας ἐβάπτισεν, οὐχὶ ταμίας ἀλλὰ Δαμίας 
ι ὄντας" καί 

“οὗτος ἤτοι καικίας ἢ συκοφαντίας πνεῖ 6. 

καί 

ἱγάστριξε καὶ τοῖς ἐντέροις καὶ τοῖς κόλοιο᾽ 

καί 

ὑπὸ τοῦ γέλωτος εἰς Γέλαν ἀφίξομαι 

8 Ιδουηδμῃι Θ60Ὸ δα 141 ὁ ὥς ἐστιν] τη8]}1π πρόσεστιν 
9. τηϑ] τη δυσχεραίνει 14 ἐβάπτισεν οὐχὶ ταμίας ἀλλὰ 
“αμίας ὄντας) οτμ. Κοοῖ οθἴθυϊαπθ {γαστηθηΐοσιιπ οΟ]]θΘοὐο- 
ΠΗ τἴ0 Ατιϑὺ αὰ- 457 Ρ. ἤτοι] ἤδη ἴδ. 18 Υἡ ὃχ 
Αὐἱϑῦ, Βαπ. 484: γαστρὶ ζῇ -- κώλοις 20 ἸζοΟΙς. 1 ν᾿. .ὅ40 
10. τοῦ ΒΠΠ15]011|3 τὸ. Γέλαν Δ τουξῖο: τὸ γελᾶν 
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ποΐ...- 

τί δῆτά σοι δράσω. κακόδαιμον, ἀμφορεὺς 

ἐξοστρακισϑείς ;᾽ 

καί 
»"» Ν ς » 5 » -»Ἥ [4 ἄγρια γὰρ ἡμᾶς, ὦ γυναῖκες, δρᾷ κακά, 
ῬΡ599 ἅτ᾽ ἐν ἀγρίοισι τοῖς λαχάνοις αὐτὸς τραφείς 

65 ΝΣ ΄ ᾿ ΄ , 2 
ἀλλ΄ ἡ τριχόβρωτες τὸν λόφον μου κατέφαγον 

καί 

ἱφέρε δεῦρο γοργόνωτον ἀσπίδος κύκλον.᾽ 

ἱχἀμοὶ πλακοῦντος τυρόνωτον δὸς κύκλον᾽ 

καὶ πολλὰ τοιαῦτα. ἔνεστι μὲν οὖν ἐν τῇ κατασκευῇ 

τῶν ὀνομάτων αὐτῷ τὸ τραγικὸν τὸ χωμικὸν τὸ 
χ δ λ ΄ » ΄ ΄ 2 "" 

σοβαρὸν "τὸ πεζόν, ἀσάφεια κοινότης. ὕγκος καὶ 

δίαρμα, σπερμολογία καὶ φλυαρία ναυτιώδης. καὶ 
7 Ν 2 λιν 9 ΄ αν , τοσαύτας διαφορὰς ἔχουσα καὶ ἀνομοιότητας ἡ λέξις 

2. δὶλ λ ψ ΟΣ Ν 3 » » ΄ὔ Ἢ 
οὐδὲ τὸ πρέπον ἑἕχάστῃ καὶ οἰκεῖον ἀποδίδωσιν 

οἷον λέγω βασιλεῖ τὸν ὄγκον ῥήτορι τὴν δεινότητα 

γυναικὶ τὸ ἁπλοῦν ἰδιώτῃ τὸ πεζὸν ἀγοραίῳ τὸ 

φορτικόν᾽ ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀπὸ κλήρου ἀπονέμει τοῖς 
προσώποις τὰ προστυχόντα τῶν ὀνομάτων, καὶ οὐκ 
ἂν διαγνοίης εἴθ᾽ υἱός ἐστιν εἴτε ΠΟ Ρη εἴτ᾽ ἄγροικος 

εἴτε ϑεὸς εἴτε γραῦς εἴθ᾽ ἥρως ὃ διαλεγόμενος.ἢ 

Ὁ ΚΟΟΙΣ: 1 Ὁ. 48 10. δῆτα Μοιποκῖαβ: δέ 10. σοι 
δράσω] σὲ δράσω Ἀ. δράσω σ᾽ ΜοΙποϊκῖαΒ ὅ Αὐἱϑύ. ΤῊρ85- 
ΠΊΟΡἢ. 4δδ, ἀπὰς δρᾷ ᾿ὶ Ριο ἄρα δ.᾿: ἀγρίοις 1 καὶ Ὗ 
8 Αγῖδὺ. Αοῇ. 1110. . ἀλλ᾽ ἦ ἰάοτα: ἀλλ᾽ αἵ 10. τριχό- 
βρωτες ΤΌΣΟ ΒΒ. 6Χ ἐῖεν μὲ. τριχοβόστρυχες 10 Αὐ]ϑύ. 
Αςεἢ. 1124 11 Χ οχ ΑὐἹδῦ. 1.1. γγοὸ γυρόνωτον 20 τοῖς 
προσώποις ἀπονέμει ὃ 

10 

ῬΨΨΟΝΨΑΝΝΝ, 
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2, “Ἢ δὲ Μενάνδρου φράσις οὕτω συνέξεσται 

καὶ συμπέπνευκε κεχραμένη πρὸς ἑαυτήν, ὥστε διὰ 
πολλῶν ἀγομένη παϑῶν καὶ ἠθῶν καὶ προσώποις Εὶ 

ἐφαρμόττουδα παντοδαποῖς μία τὲ φαίνεσϑαι καὶ 

5 τὴν ὁμοιότητα τηρεῖν ἐν τοῖς κοινοῖς καὶ συνήϑεσι 

καὶ ὑπὸ τὴν χρείαν ὀνόμασιν: ἐὰν δέ τινος ἄρα 

τερατείας εἰς τὸ πρᾶγμα καὶ ψόφου δεήσῃ, καϑάπερ 

αὐλοῦ πάντρητον ἀνασπάσας ταχὺ πάλιν καὶ πιϑα- 

νῶς ἐπέβαλε καὶ κατέστησε τὴν φωνὴν εἰς τὸ οἰχεῖον. 
τὸ πολλῶν δὲ γεγονότων εὐδοχίμων τεχνιτῶν. οὔϑ᾽ 

ὑπόδημα δημιουργὸς οὔτε προσωπεῖον σκχευοποιὸς 

οὔτε τις ἱμάτιον ἅμα ταὐτὸν ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ καὶ 

μειρακίῳ καὶ γέροντι καὶ οἰκότριβι πρέπον ἐποίησεν" 
ἀλλὰ Μένανδρος οὕτως ἔμιξε τὴν λέξιν. ὥστε πάσῃ 

ι καὶ φύσει καὶ διαϑέσει καὶ ἡλικίᾳ σύμμετρον εἶναι, 

καὶ ταῦτα νέος μὲν ἔτι τοῦ πράγματος ἁψάμενος, 

ἐν ἀκμῇ δὲ τοῦ ποιεῖν καὶ διδάσκειν τελευτήσας. 

ὅτε μάλιστα καὶ πλείστην ἐπίδοσιν, ὡς ᾿Ζριστοτέλης 

φησί, λαμβάνει τὰ περὶ τὴν λέξιν τοῖς γράφουσιν. 

90 εἰ οὖν πρὸς τὰ πρῶτα τῶν Μενάνδρου δραμάτων 

τὰ μέσα καὶ τὰ τελευταῖα παραβάλοι τις, ἐξ αὐτῶν 

ἐπιγνώσεται, ὅσα ἔμελλεν. εἰ ἐπεβίω, καὶ τούτοις 

ἕτερα προσϑήσειν.᾽ 
τς 8. Ὅτι τῶν διδασκόντων οἱ μὲν πρὸς τὸν ὄχλον 854 

5 καὶ τὸν δῆμον γράφουσιν οἱ δὲ τοῖς ὀλίγοις, τὸ 
δ᾽ ἐν ἀμφοῖν ἁρμόττον τοῖς γένεσιν οὐ ῥάδιον ὅτῳ 

ὅ ὁμαλότητα ὟὟ 9 ἐπέλαβε Ἐτηρθυῖαβ 14 ἔμιξε 
Ἠθυνγογάθημβ: ἔδειξε 18 ᾿Φριστοτέλης) Ετάᾶρτα. οἴη. ἤοβ88 
20 δ᾽ ἐν ἀμφοῖν] δὲ συναμφοῖν ἢ 
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τῶν πάντων ὑπῆρξεν εἰπεῖν. ᾿Ζριστοφάνης μὲν οὖν 
οὔτε τοῖς πολλοῖς ἀρεστὸς οὔτε τοῖς φρονίμοις 

ἀνεκτός, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἑταίρας τῆς ποιήσεως παρηκμα- 

κυίας, εἶτα μιμουμένης γαμετήν, οὔϑ' οἵ πολλοὶ τὴν 

αὐϑάδειαν ὑπομένουσιν οἵ τε σεμνοὶ βδελύττονται 

τὸ ἀκόλαστον καὶ κακόηϑες. ὁ δὲ Μένανδρος μετὰ 

χαρίτων μάλιστα ἑαυτὸν αὐτάρκη παρέδχηκεν, ἐν 

ϑεάτροις ἐν διατριβαῖς ἐν συμποσίοις. ἀνάγνωσμα 

καὶ μάϑημα καὶ ἀγώνισμα κοινότατον ὧν ἡ ̓ Ελλὰς 
ἐνήνοχε καλῶν παρέχων τὴν ποίησιν, δεικνὺς ὅ τι 

δὴ καὶ ὁποῖον ἦν ἄρα δεξιότης λόγου, ἐπιὼν ἁπαν- 
ταχόσε μετὰ πειϑοῦς ἀφύχτου καὶ χειρούμενος ἅπα- 

σαν ἀκοὴν καὶ διάνοιαν ᾿Ελληνικῆς φωνῆς. τένος 

γὰρ ἄξιον ἀληϑῶς εἰς ϑέατρον ἐλϑεῖν ἄνδρα πε- 

παιδευμένον ἢ Μενάνδρου ἕνεκα; πότε δὲ ϑέατρα 

πίμπλαται ἀνδρῶν φιλολόγων. κωμικοῦ προσώπου 

δειχϑέντος; ἐν δὲ συμποσίοις τίνι δικαιότερον ἡ 
τράπεξα παραχωρεῖ καὶ τόπον ὃ Ζ]ιόνυσος δίδωσι; 

φιλοσόφοις δὲ καὶ φιλολόγοις, ὥσπερ ὅταν οἵ γρα- 

φεῖς ἐχπονηθῶσι τὰς ὄψεις. ἐπὶ τὰ ἀνϑηρὰ καὶ 
ποώδη χρώματα τρέπουσιν, ἀνάπαυλα τῶν ἀχράτων 
καὶ συντόνων ἐκείνων Μένανδρός ἐστιν, οἷον εὐαν- 

ϑεῖ λειμῶνι καὶ σκιερῷ καὶ πνευμάτων μεστῷ δεχό- 

μενος τὴν διάνοιαν. 

4. Ὅτι κωμῳδίας ὑποκριτὰς τοῦ χρόνου τούτου 

ὅ Ἐ: περιμένουσιν 6 μετὰ χαρίτων μάλιστα κξ] 
ΘΕ Προ, 41 10 γηδ]1ηὶ πίμπλαται ϑέατρα 10 κωμι- 
κοῦ ΝΥ»: ἢ κωμικοῦ 19 φιλολόγοις ὟὟ : φιλοπόνοις 21 ἀκρά- 
τῶν Ἐν: ἀκροατῶν 2ὔ ὑποκριτὰς] ποιητὰς Ηδυρίϊαβ 

σι 

10 



10 

» ῷῶι 
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πολλοὺς καὶ ἀγαϑοὺς τῆς πόλεως ἐνεγκούσης. ὃ αἵ 

Μενάνδρου κωμῳδίαν ἀφϑόνων ἁλῶν καὶ ἱερῶν 

μετέχουσιν, ὥσπερ ἐξ ἐκείνης γεγονότων τῆς ϑαλάτ- 

της. ἐξ ὧν ᾿“φροδίτη γέγονεν. οἵ δ᾽ ᾿Ζριστοφάνους 
ἅλες πιχροὶ καὶ τραχεῖς ὄντες ἑλκωτικὴν δριμύτητα 

" ᾿ " ς ᾿ 3 ὌΝ 3 τ , ς καὶ δηχτικὴν ἔχουσι" καὶ οὐκ οἱδ ἐν οἷς ἔστιν ἡ 

ϑουλουμένη δεξιότης ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἐν λόγοις ἢ προσ- 
ῇ Ξ 53 ’ δὴ Ἁ ’ τὸς Χ . ὦποις᾽ ἀμέλει καὶ τὰ μεμιμημένα πρὸς τὸ χεῖρον 

μεμίμηται" τὸ γὰρ πανοῦργον οὐ πολιτικὸν ἀλλὰ 

κακόηϑες, καὶ τὸ ἄγροικον οὐκ ἀφελὲς ἀλλ᾽ ἠλίϑιον, 
καὶ τὸ γελοῖον οὐ παιγνιῶδες ἀλλὰ καταγέλαστον, 

᾿ " 3 κ 3 δ Χ 9. 3 ΑΘ ΨῸ 5 7 9 “ὶ 
καὶ τὸ ἐρωτικὸν οὐχ ἱλαρὸν ἀλλ᾽ ἀκόλαστον. οὐδενὶ 

γὰρ ὃ ἄνθρωπος ἔοικε μετρίῳ τὴν ποίησιν γεγρα- 
Ψ 3 Χ Ν Χ εἰ Χ Ἁ » - - 2 

φέναι,. ἀλλὰ τὰ μὲν αἰσχρὰ καὶ ἀσελγῆ τοῖς ἀχο- 

5 λάστοις, τὰ βλάσφημα δὲ καὶ πικρὰ τοῖς βασχάνοις 

καὶ κακοήϑεσιν. 

1 κἀγαθοὺς 10. 186. βισπιῖποανῦ ΠαΘΌποτι5 ὟὟ τηο- 
πϑηΐθ 2 καὶ ἱερῶν] καὶ ἵλαρῶν Ἐπαροιῖα5. ΜΙ] τη κἀπί- 
ρων 4 ὧν] ἧς Ηαυρίυβ 1 ὑπ᾽ αὐτοῦ] αὐτοῦ ὙὟΥ, 
βρα οὗ Ατιϑύ. ἤδη. 1009. αι. 719 8. τϑ]1π| ἀμέλει γὰσ 
καὶ 10. καὶ] οἵη. 1η61 10 ἀφελὲς Βγγδῆυβ: ἀσφαλὲς 
14 ἀκολάστοις) ἀληϑεστέροις γ61 
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ΠΕΡῚ ΤῊΣ ἩΡΟΔΌΤΟΥ ΚΑΚΟΗΘΒΕΣ 

1. Τοῦ Ἡροδότου ὃ πολλοὺς μέν, ὦ ᾿4λέξανδρε, 
καὶ ἡ λέξις ὡς ἀφελὴς καὶ δίχα πόνου καὶ ῥᾳδίως 

ἐπιτρέχουσα τοῖς πράγμασιν ἐξηπάτηκε᾽ πλείονες δὲ 

τοῦτο πρὸς τὸ ἦϑος αὐτοῦ πεπόνθασιν. οὐ γὰρ δ 

μόνον, ὥς φησιν ὃ Πλάτων, τῆς ἐσχάτης ἀδικίας 
Β μὴ ὄντα δοκεῖν εἶναι δίκαιον" ἀλλὰ καὶ κακοηϑείας 

ἄκρας ἔργον εὐκολίαν μιμούμενον καὶ ἁπλότητα 

δυσφώρατον εἶναι. ἢ μάλιστα πρός τε Βοιωτοὺς 
Ἅ , ’ ΧΝ -" 2 Ἃ καὶ Κορινϑίους κέχρηται μηδὲ τῶν ἄλλων τινὸς τὸ 

ἀπεσχημένος, οἶμαι προσήκειν ἡμῖν ὃ ἀμυνομένοις 

ὑπὲρ τῶν προγόνων ἅμα καὶ τῆς ἀληϑείας, κατ᾽ 

αὐτὸ τοῦτο τῆς γραφῆς τὸ μέρος᾽ ἐπεὶ τά γ᾽ ἄλλα 

ψεύσματα καὶ πλάσματα βουλομένοις ἐπεξιέναι πολ- 
λῶν ἂν βιβλίων δεήσειεν. ἀλλὰ 1 

'δεινὸν τὸ τᾶς Πειϑοῦς πρόσωπον᾽ 
δ’ ς - , ΤΟ 3 

βΒῦ5 ὡς φησιν ὁ "ΞΟ Ὁ λῖὉ., μάλιστα ὃ ὑΠῸΝ ἕν λόγῳ 

χάριν ἔχοντι καὶ δύναμιν τοσαύτην ἐγγένηται τάς 

τ᾽ ἄλλας ἀτοπίας καὶ τὸ ἦϑος ἀποχρύπτειν τοῦ 

συγγραφέως. ὁ μὲν γὰρ Φίλιππος ἔλεγε πρὸς τοὺς 30 

2 180. 12 Β 10 Ε΄. τοῦ λογογράφου γ6] τοῦ ἱστορικοῦ 
ΒΡΡΙ οὐ ΤΌΣ ΠΘΌαΒ 0 Πλάτων] ἘρρΡ. νΡ. 891 ἃ καὶ] 
οα4. ἢ 9 180. 127 Βὶ 146 Ε΄, ἐπειδὴ δὲ κακοηϑείᾳ Βαρρ]οῖ 
Ταγηθθυβ, 5648 Ἰαουηδ τη ]ῦο Τ ΔΊΟΥ οδὺ 11 ἡμῖν τηϑ}1 πὶ 
ἡμῖν ἐλέγχειν, αηᾶθρ 180. 1Π56 ΓΕ] 16 ἀλλὰ δεινόν “τὸ τᾶς 
πειϑοῦς πρόσωπον" Οο)οίιβ. οἵ, Νποῖϊς, Ρ. 814 
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ἀφισταμένους “Ἑλληνας αὐτοῦ καὶ τῷ Τίτῳ προστι- 

ϑεμένους, ὅτι λειότερον μὲν μακρότερον δὲ κλοιὸν 
μεταλαμβάνουσιν" ἡ δ᾽ Ηροδότου καχοήϑεια λειο- 

’ὔ ’ 3 ἊΝ ’ Ν ’ -“ 

τέρα μὲν ἔστιν ἀμξλει καὶ μαλακωτερὰ τῆς Θεο- 

πόμπου, καϑάπτεται δὲ καὶ λυπεῖ μᾶλλον, ὥσπερ οἵ 
κρύφα διὰ στενοῦ παραπνέοντες ἄνεμοι τῶν δια- 

κεχυμένων. δοκεῖ δέ μοι βέλτιον εἶναι τύπῳ τινὶ 
λαβόντας ὅσα κοινῇ μὴ καϑαρᾶς μηδ᾽ εὐμενοῦς Β 
ἐστιν ἀλλὰ κακοήϑους οἷον ἴχνη καὶ γνωρίσματα 

διηγήσεως. εἰς ταῦτα τῶν ἐξεταζομένων ἕκαστον, ἂν 
ἐναρμόττῃ, τίϑεσϑαι. 

ὃ. Πρῶτον μὲν οὖν ὃ τοῖς δυσχερεστάτοις ὀνό- 
᾿ ΟἸᾺ » ,) ΄ 3 - 

μασι καὶ ῥήμασιν, ἐπιεικεστέρων παρόντων, ἐν τῷ 
ἴ, Ἃ ’ ’ ΟΥ Ρ] - 

λέγειν τὰ πεπραγμένα χρώμενος (ὥσπερ εἰ ϑειασμῷ 
’ὕ 7 ων “ἢ Χ ’ 

προσχείμενον ἄγαν ἐξὸν εἰπεῖν τὸν Νικίαν ὁ δὲ 

ϑεόληπτον προσείποι, ἢ ϑρασύτητα καὶ μανίαν 
Κλέωνος μᾶλλον ἢ κουφολογέαν) οὐκ εὐμενής ἐστιν, 

ἀλλ᾽ οἷον ἀπολαύων τῷ σαφῶς διηγεῖσϑαι τοῦ 
πράγματος. 

ὃ. ΖΔεύτερον, ὅτῳ κακὸν πρόσεστιν ἄλλως τῇ δ᾽ Ὁ 

ἱστορίᾳ μὴ προσῆκον, ὃ δὲ συγγραφεὺς ἐπιδράττεται 
τούτου καὶ παρεμβάλλει τοῖς πράγμασιν οὐδὲν δεο- 
μένοις. ἀλλὰ τὴν διήγησιν ἐπεξάγων καὶ κυκλού- 
μἕξνος, ὕπως ἐμπεριλάβῃ ἀτύχημά τινος ἢ πρᾶξιν 
2 Ἁ 3 7 -Ὁ φ Ε ς ξ΄ - 

ἄτοπον καὶ οὐ χρηστήν, δῆλός ἘΠΕ ἡδόμενος τῷ 

κακολογεῖν. ὅϑεν ὁ Θουκυδίδης οὐδὲ τῶν Κλέωνος 

1 τη αὑτοῦ 18 τῷ σαφῶς ἕ: τῷ σοφῶς 20 ὅτῳ 
εἴτῳ ἢ 4244 τινὸς ἀτύχημα Βροιηδοίοαβ 2426 Θουκυδίδης] 
"1:98 

ῬΙαΐατομΐ ΜοτδΙΐα. Υο]. Υ. 14 
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ἁμαρτημάτων ἀφϑόνων ὄντων ἐποιήσατο σαφῆ τὴν 

διήγησιν" “περβόλου τε τοῦ δημαγωγοῦ ϑιγὼν ἑνὶ 
δήματι καὶ μοχϑηρὸν ἄνϑρωπον προσειπὼν ἀφῆκε" 
Φίλιστος δὲ καὶ Διονυσίου τῶν πρὸς τοὺς βαρβά- 
ρους ἀδικιῶν ὅσαι μὴ συνεπλέκοντο τοῖς ᾿Βλληνι- 
κοῖς πράγμασιν, ἁπάσας παρέλιπεν. αἵ γὰρ ἐκβολαὶ 
καὶ παρατροπαὶ τῆς ἱστορίας μάλιστα τοῖς μύϑοις 
δίδονται καὶ ταῖς ἀρχαιολογίαις. ἔτι δὲ πρὸς τοὺς 

ἐπαίνους ὃ δὲ παρενϑήκην λόγου τὸ βλασφημεῖν 

καὶ ψέγειν ποιούμενος ἔοικεν εἰς τὴν τραγικὴν 
ἐμπίπτειν κατάραν 

᾿ἱϑνητῶν ἐκλέγων τὰς συμφοράς. 

4, Καὶ μὴν τό γ᾽ ἀντίστροφον τούτῳ παντὶ 

δῆλον ὡς καλοῦ τινος κἀγαϑοῦ παράλειψίς ἐστιν, 
ἀνυπεύϑυνον δοκοῦν πρᾶγμα εἶναι, γιγνόμενον δὲ 

κακοήϑως., ἄνπερ ἐμπίπτῃ τὸ παραλειφϑὲν εἰς τόπον 

προσήκοντα τῇ ἱστορία" τὸ γὰρ ἀπροϑύμως ἐπαι- 

νεῖν τοῦ ψέγοντα χαίρειν οὐκ ἐπιεικέστερον, ἀλλὰ 
πρὸς τῷ μὴ ἐπιεικέστερον ἴσως καὶ χεῖρον. 

Ὁ. Τέταρτον τοίνυν τίϑεμαι σημεῖον οὐκ εὐμε- 

νοῦς ἐν ἱστορίᾳ τρόπου τὸ δυεῖν ἢ πλειόνων περὺ 
ταὐτοῦ λόγων ὄντων τῷ χείρονι προστίϑεσϑαι. τοῖς 

γὰρ σοφισταῖς ἐφεῖται πρὸς ἐργασίαν ἢ δόξαν ἔστιν 

ὅτε τῶν λόγων κοσμεῖν τὸν ἥττονα παραλαμβάνον- 

τας οὐ γὰρ ἐμποιοῦσι πίστιν ἰσχυρὰν περὶ τοῦ 

πράγματος οὐδ᾽ ἀρνοῦντανι πολλάκις εἰς τὸ παρά- 

2. Ὑπερβόλου] ἰάθη 8,78 Ὁ. ἑνὶ Χ: ἐν 4 Φιλίστου 
ΒῈ; 9 ἐπαίνους] 84. εἰσὶ χρήσιμοι ὦ. 12 Νααοὶς, Ρ. 918 
14 Ἔ; καὶ ἀγαϑοῦ 

χ 
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δοξον ἐπιχειρεῖν ὑπὲρ τῶν ἀπίστων" ὁ δ᾽ ἱστορίαν Ἐ 
γράφων ἃ μὲν οἶδεν ἀληϑῆ λέγειν δίκαιός ἐστι, 
τῶν δ᾽ ἀδήλων τὰ βελτίονα δοκεῖν ἀληϑῶς λέγεσθαι 

μᾶλλον ἢ τὰ χείρονα. πολλοὶ δ᾽ ὅλως τὰ χείρονα 

5 παραλείπουσιν᾽ ὥσπερ ἀμέλει περὶ Θεμιστοκλέους 

Ἔφορος μὲν εἰπών, ὅτι τὴν Παυσανίου προδοσίαν 
ἔγνω καὶ τὰ πρασσόμενα πρὸς τοὺς βασιλέως στρα- 

τηγούς. “ἀλλ᾽ οὐκ ἐπείσϑη᾽ φησίν “οὐδὲ προσεδέξατο 
χοινουμένου καὶ παρακαλοῦντος αὐτὸν ἐπὶ τὰς αὐτὰς 

ι0 ἐλπίδας" Θουχυδίδης δὲ καὶ τὸ παράπαν τὸν λόγον 

τοῦτον ὡς κατεγνωκὼς παρῆκεν. 

6. Ἔτι τοίνυν ἐπὶ τῶν ὁμολογουμένων πεπρᾶ- 

χϑαι, τὴν δ᾽ αἰτίαν ἀφ᾽ ἧς πέπρακται καὶ τὴν διά- 
νοιαὰν ἐχόντων ἄδηλον, ὃ πρὸς τὸ χεῖρον εἰκάξων 

ιό δυσμενής ἔστι καὶ κακοήϑης" ὥσπερ οἱ κωμικοὶ τὸν 

πόλεμον ὑπὸ τοῦ Περικλέους ἐκκεκαῦσϑαι δι᾽ ᾽άσπα- 880 

σίαν ἢ διὰ Φειδίαν ἀποφαίνοντες, οὐ φιλοτιμέᾳ τινὶ 

καὶ φιλονεικίᾳ μᾶλλον στορέσαι τὸ φρόνημα Πελο- 

ποννησίων χαὶ μηδενὸς ὑφεῖσϑαι “ακεδαιμονίων 

ἐθελήσαντος. εἰ μὲν γάρ τις εὐδοκιμοῦσιν ἔργοις 

καὶ πράγμασιν ἐπαινουμένοις αἰτίαν φαύλην ὑποτί- 

ϑησι χαὶ κατάγεται ταῖς διαβολαῖς εἰς ὑποψίας ἀτό- 

πους περὶ τῆς ἐν ἀφανεῖ προαιρέσεως τοῦ πράξαν- 
τος. αὐτὸ τὸ πεπραγμένον ἐμφανῶς οὐ δυνάμενος 

2 ς. 

1 ἐπιχαίρειν ΒΕ 2 λέγειν ἢ: λέγων 6 Ἔφορος] 
ΜΒ]16υ. 1 η΄ 3606 ἔν. 114 1 ἔγνω Ὗ : ἀνέγνω 9 τὰς 
αὐτὰς Ἦ: τὰς 19. τε δῶ: Ἐν 18 στορέσαι ΤΌΣΠΘΌΙ 
ἘΧΘιηΡ]υτη: ἱστορῆσαι 19 “ακεδαιμονίοις 5Βουιθοπά τη αὖ 
ἀρθ]θπάστη τποποὺ Μδανιρὶαβ 20 τις ὟΝ: τοῖς 24 αὐτὸ 
Ἐν: αὐτοῦ 

14: 
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ψέγειν (ὥσπερ οἱ τὸν ὑπὸ Θήβης ᾿Δ4λεξάνδρου τοῦ 
τυράννου φόνον οὐ μεγαλονοίας οὐδὲ μισοπονηρίας. 

ξήλου δέ τινος ἔργον καὶ πάϑους γυναικείου τιϑέ- 

Β μενοι" καὶ Κάτωνα λέγοντες ἑαυτὸν ἀνελεῖν δείσαντα 

τὸν μετ᾽ αἰκίας ϑάνατον ὑπὸ Καίσαρος), εὔδηλον 5 
ὅτι φϑόνου καὶ κακοηϑείας ὑπερβολὴν οὐ λέλοιπε. 

(. Ζέχεται δὲ καὶ παρὰ τὸν τρόπον τοῦ ἔργου 
διήγησις ἱστορικὴ κακοήϑειαν, ἂν χρήμασι φάσκῃ 

υἐὴ δι᾽ ἀρετῆς κατειργάσϑαι τὴν πρᾶξιν, ὡς Φίλιππον 
ἔνιοι φάσκουσιν" ἂν σὺν οὐδενὶ πόνῳ καὶ ῥαδίως. τὸ 

ὡς ᾿4λέξανδρον᾽ ἂν μὴ φρονίμως ἀλλ᾽ εὐτυχῶς, ὡς 

Τιμόϑεον οἵ ἐχϑοοί, γράφοντες ἐν πίναξιν εἰς κύρ- 

τον τινὰ τὰς πόλεις αὐτάς, ἐκείνου καϑεύδοντος, 

ὑποδυομένας. δῆλον γὰρ ὅτι τῶν πράξεων ἐλατ- 

Ο τοῦσι τὸ μέγεϑος καὶ τὸ κάλλος οἵ τὸ γενναίως καὶ τῦ 
φιλοπόνως καὶ κατ᾽ ἀρετὴν καὶ δι᾽ αὑτῶν ἀφαι- 

ροῦντες. 

8. Ἔστι τοίνυν τοῖς ἀπ᾽ εὐθείας οὺὃς βούλονται 

κακῶς λέγουσι δυσκολίαν ἐπικαλεῖν καὶ ϑρασύτητα 
καὶ μανίαν, ἐὰν μὴ μετριάξωσιν " οἵ δὲ πλαγίως οἷον 30 
ἐξ ἀφανοῦς βέλεσι χρώμενοι ταῖς διαβολαῖς, εἶτα 
περιιόντες ὀπίσω καὶ ἀναδυόμενοι, τῷ φάσκειν ἀπι- 
στεῖν ἃ πάνυ πιστεύεσϑαι ϑέλουσιν ἀρνούμενοι 

κακοήϑειαν, ἀνελευϑερίαν τῇ κακοηϑεία προσοφλι- 

σκάνουσιν. 9ὅ 

9, Ἐγγὺς δὲ τούτων εἰσὶν οἵ τοῖς ψόγοις ἐπαί- 

ψους τινὰς παρατιϑέντες, ὡς ἐπὶ Σωκράτους ᾿άρι- 

1Χ: ϑήβας 12 Τιμόϑεον] οἵ. Υ10. 5.11. 6.6 1. ἐν ἢ 
18 ἔστι Μ: ἔτι 10. οὺς 1461: οὐ 
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στόξενος, ἀπαίδευτον καὶ ἀμαϑῆ καὶ ἀκόλαστον Ὁ 

εἰπών, ἐπήνεγκεν "ἀδικία δ᾽ οὐ προσῆν΄. ὥσπερ 

γὰρ οἵ σύν τινι τέχνῃ καὶ δεινότητι κολακεύοντες 

ἔστιν ὅτε πολλοῖς καὶ μακροῖς ἐπαίνοις ψόγους 

5 παραμιγνύουσιν ἐλαφρούς, οἷον ἥδυσμα τῇ. κολακείᾳ 

τὴν παρρησίαν ἐμβάλλοντες, οὕτω τὸ κακόηϑες εἰς 

πίστιν ὧν ψέγει προαποτίϑεται τὸν ἔπαινον. 
10. Ἦν δὲ καὶ πλείονας καταριϑμεῖσϑαι τῶν 

χαραχτήρων" ἀρκοῦσι δ᾽ οὗτοι κατανόησιν τἀνθϑρώ- 

ιτο που τῆς προαιρέσεως καὶ τοῦ τρόπου παρασχεῖν. 
11. Πρῶτα δὴ πάντων ὥσπερ ἀφ᾽ ἑστίας ἀρξά- 

μενος ᾿Ιοῦς τῆς Ινάχου ϑυγατρός, ἣν πάντες Ἕλλη- 
νὲες ἐχτεθϑειῶσϑαν νομίζουσι ταῖς τιμαῖς ὑπὸ τῶν Εὶ 

βαρβάρων καὶ καταλιπεῖν ὄνομα πολλαῖς μὲν ϑα- 
ι6 λάτταις, πορϑμῶν δὲ τοῖς μεγίστοις ἀφ᾽ αὑτῆς διὰ 

τὴν δόξαν, ἀρχὴν δὲ καὶ πηγὴν τῶν ἐπιφανεστάτων 

καὶ βασιλικωτάτων γενῶν παρασχεῖν" ταύτην ὃ γεν- 
ναῖος ἐπιδοῦναί φησιν ἑαυτὴν Φοίνιξι φορτηγοῖς, 

ὑπὸ τοῦ ναυχλήρου διαφϑαρεῖσαν ἑἕχουσίως καὶ 

20 φοβουμένην μὴ κύουσα φανερὰ γένηται. καὶ κατα- 

ψεύδεται Φοινίκων ὡς ταῦτα περὶ αὐτῆς λεγόντων. 

Περσῶν δὲ τοὺς λογίους μαρτυρεῖν φήσας, ὅτι τὴν 
᾿Ιοῦν μετ’ ἄλλων γυναικῶν οἵ Φοίνικες ἀφαρπά- 
σειαν, εὐϑὺς ἀποφαίνεται γνώμην τὸ κάλλιστον ἔργον Ἐ' 

95 χαὶ μέγιστον τῆς Ελλάδος ἀβελτερίᾳ τὸν Τρωικὸν 

πόλεμον γενέσϑαι διὰ γυναῖκα φαύλην. ᾿δῆλον γάρ᾽ 

{1 προσεπιτίϑεται νοὶ] προστίϑεται ΠοΥ πογάθηαβ. προυπο- 
τίϑεται ΑὈΥΘΘΟΒΙα5 9 Ἔ; τοῦ ἀνϑρώπου 22 λογίους Ὗ 
οχ Ηοχοά. 1,1: λόγους 10, τὴν Ἰοῦν ὃ: Ξ83Β 1Ε 
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φησίν Ὅτι. εἰ μὴ αὐταὶ ἐβούλοντο, οὐκ ἂν ἧρπά- 
ζοντο. καὶ τοὺς ϑεοὺς τοίνυν ἀβέλτερα ποιεῖν λέ- 
γῶωμεν, ὑπὲρ τῶν Δεύχκτρου ϑυγατέρων βιασϑεισῶν 

μηνίοντας “ακεδαιμονίοις καὶ κολάξοντας Αἴαντα 

διὰ τὴν Κασάνδρας ὕβριν δῆλα γὰρ δὴ καϑ᾽ Ηρό- 

δοτον, ὅτι. εἰ μὴ αὐταὶ ἐβούλοντο, οὐκ ἂν ὑβρί- 
ξοντο. καίτοι καὶ ᾿“ριστομένη φησὶν αὐτὸς ὑπὸ 
“ακεδαιμονίων ζῶντα συναρπασϑῆναι, καὶ Φιλοποί- 

μὴν ὕστερον ὁ τῶν ᾿Ζχαιῶν στρατηγὸς ταὐτὸ τοῦτ᾽ 

857 ἔπαϑε. καὶ Ρηγοῦλον ἐχειρώσαντο Καργηδόνιοι τὸν ᾽ ὑγ4 χεῖρ θχῆ 

“Ῥωμαίων ὕπατον: ὧν ἔργον εὑρεῖν μαχιμωτέρους 

καὶ πολεμικωτέρους ἄνδρας. ἀλλὰ ϑαυμάξειν οὐκ 
ἄξιον, ὅπου καὶ παρδάλεις ξώσας καὶ τίγρεις συναρ- 

πάξζουσιν ἄνϑρωποι" ᾿Πρόδοτος δὲ κατηγορεῖ τῶν 
βιασϑεισῶν γυναικῶν, ἀπολογούμενος ὑπὲρ τῶν 

ἁρπασάντων. 

12, Οὕτω δὲ φιλοβάρβαρός ἐστιν, ὥστε Βούσιριν 

ἀπολύσας τῆς λεγομένης ἀνθρωποϑυσίας καὶ ἕξενο- 

κτονίας, καὶ πᾶσιν Αἰγυπτίοις ὁσιότητα πολλὴν καὶ 

δικαιοσύνην μαρτυρήσας ἐφ᾽ Ἕλληνας ἀναστρέφει : 

τὸ μύσος τοῦτο καὶ τὴν μιαιφονίαν. ἐν γὰρ τῇ 

Β δευτέρᾳ βίβλῳ ᾿Μενέλαον᾽ φησί “παρὰ Πρωτέως 
ἀπολαβόντα τὴν ᾿Ελένην καὶ τιμηϑέντα δωρεαῖς 
μεγάλαις ἀδικώτατον ἀνθρώπων γενέσϑαι καὶ κά- 

κιστον᾽ ὑπὸ γὰρ ἀπλοίας συνεχόμενον ἐπιτεχνή- 

1 αὐταὶ ἘΠπηΡοΥαΒ: αὗται 2. λέγομεν ΒῚ 8 Δεύ- 
ἤτρου] δά. Σκεδάσου Χ. οἵ. Ρ. 1718 Ὁ. Ὑῦ, ῬΒ]. ο. 30. Δευ- 
χτρίουνν 06 Βμηρουϊαβ: αὗταν ΙὈ. ἐβουλεύοντο Ἐὶ ἐβουλέατο 
Β 7 Δριστομένη ΠχΘΙΆΡ]υϊ ΤΌΤΣΗΘΌΙ: ἀριστογένη 9 ἕ: τὸ 
αὐτὸ 10 τὸν Τ᾿: τῶν 10 ὁσιότητα Οονοίαβ: ϑειότητα 

"μ᾿ 0 

τῷ ὡι 

-«Ὑρ παν τς... 
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σασϑαι πρᾶγμα οὐχ ὅσιον, καὶ λαβόντα δύο παιδία 

ἀνδρῶν ἐπιχωρίων ἔντομά σφεα ποιῆσαι" μισηϑέντα 
δ᾽ ἐπὶ τούτῳ καὶ διωκόμενον οἴχεσϑαι φεύγοντα 
νηυσὶν ἐπὶ “ιβύης᾽. τοῦτον δὲ τὸν λόγον οὐκ οἶδ᾽ 
ὅστις Αἰγυπτίων εἴρηκεν" ἀλλὰ τἀναντία πολλαὶ 

μὲν ᾿“Ελένης πολλαὶ δὲ Μενελάου τιμαὶ διαφυλάτ- 

τονται παρ᾽ αὐτοῖς. 

18. Ὁ δὲ συγγραφεὺς ἐπιμένων ᾿Πέρσας μέν 
φησί “παισὶ μίσγεσϑαι παρ᾽ ᾿Ελλήνων μαϑόντας"" 
καίτοι πῶς Ἕλλησι Πέρσαι διδασκάλια ταύτης ὀφεί- 

λουσι τῆς ἀκολασίας, παρ᾽ οἷς ὀλίγου δεῖν ὑπὸ πάν- 

τῶν ὁμολογεῖται παῖδας ἐχτετμῆσϑαι, πρὶν ᾿Ελληνι- 

κὴν ἰδεῖν ϑάλασσαν; “Ἕλληνας δὲ μαϑεῖν παρ᾽ 
“ἰγυπτίων πομπὰς καὶ πανηγύρεις, καὶ τούτους 

τοὺς δώδεκα ϑεοὺς σέβεσθαι" Διονύσου δὲ καὶ 
τοὔνομα παρ᾽ Αἰγυπτίων Μελάμποδα μαϑεῖν καὶ 

διδάξαι τοὺς ἄλλους “Ἕλληνας μυστήρια δὲ καὶ τὰς 

περὶ Ζήμητρα τελετὰς ὑπὸ τῶν Ζαναοῦ ϑυγατέ- 

ρῶν ἐξ Αἰγύπτου κομισθῆναι" καὶ τύπτεσϑαι μὲν 

Αἰγυπτίους᾽ φησί “καὶ πενϑεῖν, τίνας δ᾽ οὐ βούλε- 
όϑαι αὐτὸς ὀνομάξειν, ἀλλ᾽ εὐστόμως κεῖσϑαι περὶ 

τῶν ϑείων. Ἡρακλέα δὲ καὶ Διόνυσον. οὗ μὲν 
ῷ ἔντομά σφεα ΝΥ Θ556]] ηρ]υ5 οχ Ηογοᾶ. 2, 119: ἐντομάς 

6Β 48 4 νηυσὶν Ἔ: νηυσὶν ἤειν ᾿ὶ νηυσὶν ἰϑὺ Β. ἤήειν 
ἀϊνθυβῶ Ἰθοῦϊο [1588 νἹᾶ, (1. 6. ναυσὶ αὖ νηυσὶν); αποᾶ ἰστύυν 
6Χ 60 οὐὔυπι ἔμπουιὺ ἐθὺ 5601.51, πθαὰθ θυ. 3, 119 παθοῦ. 
Οοπέγα Ηθυ θυ άθηι3 βθο]αδιὺ ἐπὶ δ ὅστις] εἴ τις ϑ8)]πιδβῖα85 
8 Ηδγ. 1, 18 9 παισὶ οτχ. ΒΗ 12 ὁμολογεῖσϑαι ᾿ἰάθηα 
19 ἘΠ Ὶ τ: ὁ. 49 1ὅ τοὺς] οπ. Β Εὶ 117 τὰ μυστήρια δὲ ἢ 
20 τίνας δὲ θυθΌπογαβ: ὅ ΒΕ. Μδ]πη οὺἣς δὲ 21 αὐτὸς 
᾿-: αὐτοὺς 10. εὐστόμως] οἵ. Ηδτ, 2, 61. 86 ρᾶδδβῖηι. εὔστομα 
οἵ Μεανιρταβ 20 οὗ ἕ: οὺς 

σ 
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«Αἰγύπτιοι, ἀποφαίνων ὄντας ϑεούς, οὗ δ᾽ Ἕλληνες, 
ἀνθρώπους καταγεγηρακότας, οὐδαμοῦ ταύτην πρού- 

ϑετο τὴν εὐλάβειαν" καίτοι καὶ τὸν Αἰγύπτιον Πρακλέα 

τῶν δευτέρων ϑεῶν γενέσϑαι λέγει καὶ τὸν Ζιόνυ- 
σον τῶν τρίτων, ὡς ἀρχὴν ἐσχηκότας γενέσεως "αὶ ὅ 

οὐκ ὄντας ἀιδίους" ἀλλ᾽ ὅμως ἐκείνους μὲν ἀπο- 

φαίνει ϑεούς, τούτοις δ᾽ ὡς φϑιτοῖς καὶ ἥρωσιν 

“ἐναγίξειν᾽ οἴεται δεῖν ἀλλὰ μή ᾿ϑύειν᾽ ὡς ϑεοῖς. 
ταὐτὰ καὶ περὶ Πανὸς εἴρηκε, ταῖς Αἰγυπτίων ἀλα- 

Ἑ ζονδίαις καὶ μυϑολογίαις τὰ σεμνότατα καὶ ἁγνό- τὸ 

τατα τῶν ᾿Ελληνικῶν ἱερῶν ἀνατρέπων. 

14, Καὶ οὐ τοῦτο δεινόν" ἀλλ᾽ ἀναγαγὼν εἰς 
Περσέα τὸ ᾿Ηραχλέους γένος Περσέα μὲν ᾿4σσύ- 
θίον γεγονέναι λέγει κατὰ τὸν Περσῶν λόγον “οἵ 

δὲ ΖΦωριέων᾽ φησίν ἡγεμόνες φαίνοιντ᾽ ἂν Αἰγύπτιοι τ 

ἰϑαγενέες ἐόντες, καταλέγοντι τοὺς ἄνω ἀπὸ ΖΙανάης 

τῆς ᾿Δκρισίου πατέρας. τὸν γὰρ Ἔπαφον καὶ τὴν 

Ἰὼ καὶ τὸν Ἴασον καὶ τὸν ΄4ργον ὅλως ἀφῆκε, φιλο- 

τιμούμενος μὴ μόνον ἄλλους ᾿Ηρακλεῖς Αἰγυπτίους 

καὶ Φοίνικας ἀποφαίνειν, ἀλλὰ καὶ τοῦτον, ὃν αὐτὸς 30 

τρίτον γεγονέναι φησίν, εἰς βαρβάρους ἀποξενῶσαι 

Ε τῆς Ελλάδος. καίτοι τῶν παλαιῶν καὶ λογίων ἀν- 

δρῶν οὐχ Ὅμηρος οὐχ ᾿Ησίοδος οὐκ ᾿Δρχίλοχος οὐ 

1 ἀποφαίνων ὄντας ἕ: ἀποφαίνονται. Ὁ. οὗ δ᾽ Ἕλλη- 
γες ἕ: ἕλληνες δὲ οἵ, Ηθγ. 2, 48 2 καταγεγηρακότας] κάρτα 
γεγηρακότας Ὁ 9 ἕ; τὰ αὐτὰ 12 καὶ οὐ τοῦτο δεινὸν 
καίπερ ὃν δεινὸν ΒαρρΙονὺ Οοθούαβ οχ ᾿ϑϑιιοβίῃ. 9, δὅ. Μία] τα 
καὶ οὐ τοῦτό πω δεινόν 6ὁΧ Ὁ. 1078 ἃ 14 οὗ Ηογ. 6, ὅ8. 84 
10 καταλέγοντι Μ οχ Ηεοτγοάοίο: καταλέγοντες 10. ἀπὸ 
1460} ΘΧχ θοάθιΝ 11 τῆς ὁ οχΧ θοάθῃι:; καὶ 
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Πείσανδρος οὐ Στησίχορος οὐκ ᾿ἡλκμὰν οὐ Πίνδα- 

ρος Αἰγυπτίου ἔσχον λόγον Ηρακλέους ἢ Φοίνικος, 

ἀλλ᾽ ἕνα τοῦτον ἴσασι πάντες ᾿Ηραχλέα τὸν Βοιώ- 

τιον ὁμοῦ καὶ ᾿Ζ4ργεῖον. 

δ 15. Καὶ μὴν τῶν ἑπτὰ σοφῶν, οὺἣς αὐτὸς σοφι- 
᾿ "»" » Χ ΄ , -" , 

στὰς προσεῖπε. τὸν μὲν Θάλητα Φοίνικα τῷ γένει 

τὸ ἀνέχαϑεν ἀποφαίνεται βάρβαρον᾽ τοῖς δὲ ϑεοῖς 
λοιδορούμενος ἐν τῷ Σόλωνος προσώπῳ ταῦτ᾽ εἴρη- 

4 ΄ 

κὲν ᾿ὦ Κροῖσε, ἐπιστάμενόν μὲ τὸ ϑεῖον πᾶν ἐὸν 

10 φϑονερόν τὲ καὶ ταραχῶδες ἐπειρωτᾷᾶς ἀνθρωπηίων 85. " 

περὶ πραγμάτων"᾽ ἃ γὰρ αὐτὸς ἐφρόνει περὶ τῶν 

ϑεῶν τῷ Σόλωνι προστριβόμενος κακοήϑειαν τῇ 

βλασφημίᾳ προστίϑησι. Πιττακῷ τοίνυν εἰς μικρὰ 

καὶ οὐκ ἄξια λόγου χρησάμενος, ὃ μέγιστόν ἐστι 

ιό τῶν πεπραγμένων τἀνδοὶ καὶ κάλλιστον. ἐν ταῖς 

πράξεσι γενόμενος παρῆκε. πολεμούντων γὰρ ᾽4ϑὩη- 

ναίων καὶ Μυτιληναίων περὶ Σιγείου καὶ Φρύνω- 

νος τοῦ στρατηγοῦ τῶν ᾿4ϑηναίων προκαλεσαμένου 

τὸν βουλόμενον εἰς μονομαχίαν. ἀπήντησεν ὃ Πιττα- 

20 χὺς καὶ δικτύῳ περιβαλὼν τὸν ἄνδρα ῥωμαλέον ὄντα Β 
᾿Ὶ ’ 2 , τὶ Ν ΄ Ἁ 

καὶ μέγαν ἀπέκτεινε᾽ τῶν δὲ Μυτιληναίων δωρεὰς 

αὐτῷ μεγάλας διδόντων, ἀκοντίσας τὸ δόρυ τοῦτο 
μόνον τὸ χωρίον ἠξίωσεν ὅσον ἐπέσχεν ἡ αἰχμή" 

᾿ » ’ - 7 , ΤΥ Οὐδ ΄ 
καὶ καλεῖται μέχρι νῦν Πιττάκειον. τί οὖν ὁ Πρό- 

εὅ δοτος, κατὰ τὸν τύπον γενόμενος τοῦτον; ἀντὶ τῆς 

2 λόγον ἔσχον ΒΘΙΒΟΙοαΒ ὅ Ηδυ. 1,110 8. Οοροίυδ: 
προσωπείῳ οἵ, ν᾿. 811ἃ 11 πραγμάτων πέρι Ηθδε. 1, 82 
18 ἕ: τῷ ἀνδρὶ 16 ᾿-: γενόμενον 1  ἢἶο οὐ πῆ: 
μιτυληναίων 18 προσκαλεσαμένου ΒΕῚ 22 τοσοῦτο μόνον 
χωρίον Ὁ 24 Ἔ; πιττάκιον 9ῦ Ηδγ. ὅ, 9ὅ 10. ἀντὶ 
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Πιττακοῦ ἀριστείας τὴν ᾿4λκαίου διηγήσατο τοῦ 

ποιητοῦ φυγὴν ἐκ τῆς μάχης, τὰ ὅπλα ῥίψαντος" τῷ 

τὰ μὲν χρηστὰ μὴ γράψαι τὰ δ᾽ αἰσχρὰ μὴ παραλι- 
πεῖν μαρτυρήσας τοῖς ἀπὸ μιᾶς κακίας καὶ τὸν 

φϑόνον φύεσϑαι καὶ τὴν ἐπιχαιρεκακίαν λέγουσι. 

106. Μετὰ ταῦτα τοὺς ᾿Αλκμεωνίδας, ἄνδρας 

Ο γενομένους καὶ τὴν πατρίδα τῆς τυραννίδος ἐλευ- γένομ ἢ 0 Ή 0 

ϑερώσαντας. εἰς αἰτίαν ἐμβαλὼν προδοσίας δέξασϑαί 
φησι τὸν Πεισίστρατον ἐκ τῆς φυγῆς καὶ συγκατα- 

γαγεῖν ἐπὶ τῷ γάμῳ τῆς Μεγακλέους ϑυγατρός" τὴν 
δὲ παῖδα πρὸς τὴν μητέρα φράσαι τὴν ἑαυτῆς ὅτι 

“ὦ μαμμίδιον, δρᾷς; οὐ μίγνυταί μοι κατὰ νόμον 
Πεισίστρατος". ἐπὶ τούτῳ δὲ τοὺς ᾿“λκμεωνίδας τῷ 

παρανομήματι δχετλιάσαντας ἐξελάσαι τὸν τύραννον. 
11. Ἵνα τοίνυν μηδ᾽ οἵ Δακεδαιμόνιοι τῶν 

᾿ϑηναίων ἔλαττον ἔχωσι τῆς κακοηϑείας, τὸν ἐν 

αὐτοῖς μάλιστα ϑαυμαξόμενον καὶ τιμώμενον ὅρα 

πῶς διαλελύμανται. τὸν Ὀϑρυάδαν" “τὸν δὲ ἕνα 
Ὦ φησί 'τὸν περιλειῳϑέντα τῶν τριηκοσίων αἰδσχυνό- 

μενον ἀπονοστέειν ἐς Σπάρτην. τῶν συλλοχιτέων 
διερϑαρμένων, αὐτοῦ μιν ἐν τῇσι Θυρέῃσι κατα- 
χρήσασϑαι ἑωυτόν᾽. ἄνω μὲν γὰρ ἀμφοτέροις ἐπί- 
δικον εἶναι τὸ νίκημά φησιν, ἐνταῦϑα δὲ τῇ αἰσχύνῃ 

τῆς ἀρ. Πιττακοῦ ΒΟΏΒΘΙΘΓΒ 2. φυγὴν] φύσιν ΒῈ 4 μιᾶς 
καὶ τῆς αὐτῆς ἢ 6 Ἠρυνογάθηιβ Π10 οὖ ἴηἴνῶ: ἄλχμαι- 
ωὠνίδας 10. ἄνδρας] «δἀα. ἀγαθοὺς Ἠρυνογάθηυβ, βθα 
αἰτατηατιθ ὑϑυηθη ΘἸΟΙΓᾺΣ 8. ΗδΥ, 1, ΟἹ 18 1. 1, 82 
10. ἕνα] δαὰ. λέγουσι ὁχ ἮδγΥ. (οὐοίαβ 20 τῶν] τηδ] τὴ 
τῶν οἵ 21 Ἔπρρχ Ἠοτγοδοίο: ἔν τισι ϑυρένισι Εἰ ἐν τοῖσι 
ϑυρέοισι Β 10. ἢ οχ θοάρῃι: καταχώσασϑαι 

μ᾿ 0 
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τοῦ Ὀϑρυάδου ἧτταν τῶν Ζακεδαιμονίων κατε- 
μαρτύρησεν᾽ ἡττηϑέντα μὲν γὰρ ζῆν αἰσχρὸν ἦν, 
περιγενέσϑαι δὲ νικῶντα κάλλιστον. 

18, ᾿Εῶ τοίνυν ὅτι τὸν Κροῖσον ἀμαϑῆ καὶ 
5 ἀλαζόνα καὶ γελοῖον φήσας ἐν πᾶσιν, ὑπὸ τούτου 

φησίν, αἰχμαλώτου γενομένου, καὶ παιδαγωγεῖσϑαι 

καὶ νουϑετεῖσϑαι τὸν Κῦρον, ὃς φρονήσει καὶ ἀρετῇ 

καὶ μεγαλονοίᾳ πολὺ πάντων δοκεῖ πεπρωτευκέναι 

τῶν βασιλέων" τῷ δὲ Κροίσῳ μηδὲν ἄλλο καλὸν ἢ 
τὸ τὸ τιμῆσαι τοὺς ϑεοὺς ἀναϑήμασι πολλοῖς καὶ με- 

2 

σι 

[-] 

γάλοις μαρτυρήσας, αὐτὸ τοῦτο πάντων ἀσεβέστα- 

τον ἀποδείκνυσιν ἔργον. ἀδελφὸν γὰρ αὐτῷ Παν- 
ταλέοντα περὶ τῆς βασιλείας αὐτῷ διαφέρεσϑαι. 
ζῶντος ἔτι τοῦ πατρός᾽ τὸν οὖν Κροῖσον, ὡς εἰς 

τὴν βασιλείαν κατέστη, τῶν ἑταίρων καὶ φίλων τοῦ 
Πανταλέοντος ἕνα τῶν γνωρίμων ἐπὶ γνάφου δια- 

φϑεῖραι καταξαινόμενον. ἐκ δὲ τῶν χρημάτων αὐτοῦ 

ποιησάμενον ἀναϑήματα τοῖς ϑεοῖς ἀποστεῖλαι. 

Ζηιόκην δὲ τὸν Μῆδον ἀρετῇ καὶ δικαιοσύνῃ κτη- 

σάμενον τὴν ἡγεμονίαν οὐ φύσει γενέσϑαι φησὶ 
τοιοῦτον, ἐρασϑέντα δὲ τυραννίδος ἐπιϑέσϑαι προσ- 
ποιήματι δικαιοσύνης. 

19. ᾽4λλ᾽ ἀφίημι τὰ τῶν βαρβάρων" ἀφϑονίαν 

1 τὴν ἧτταν ΒΘ. Β6]ΘΥ5 4 ἐῶ] ἐγὼ ΒΕ 6 καὶ] 
461. ἢ τ: ΘΕΡΕΟΙ. 1 59. 71: 71 11 αὐτὸν τοῦτον 
-- ἔργῳ Ὗ 12 Ἡεοτοαούίαβ (1, 92) Β16 οὖ 1ηἴτα: παντο- 
λέοντα 16 τῶν ἑἕταίρων καὶ φίλων] 46]. ΚΒ 16 ἐπὶ 

κνάφου ὟΝ 655611πρὶα5 (οἵ, ΗδΒυομἰα5): ἐπινάφου Ἐ ἐπινάφου 
Β 19 οὗ δύ. 1,96 21 προσποίημά τι ΑὈγΘΒΟΒΙαΒ5. ({η- 
αἰυνῖ586 8}6οϊ6Ή}) 

Ε 
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γὰρ αὐτὸς ἐν τοῖς “Ελληνικοῖς πεποίηκεν. “Ὑ᾽4ϑη- 

ναίους τοίνυν καὶ τοὺς πολλοὺς τῶν ἄλλων ᾿Ιώνων 

ἐπαισχύνεσϑαι τῷ ὀνόματι τούτῳ, μὴ βουλομένους 

ἀλλὰ φεύγοντας Ἴωνας κεκλῆσϑαι, τοὺς δὲ νομί- 

ξοντας αὐτῶν γενναιοτάτους εἶναι καὶ δὁρμηϑέντας 

ἀπὸ τοῦ πρυτανηίου τῶν ᾿4ϑηναίων ἐκ βαρβάρων 
παιδοποιήσασϑαι γυναικῶν, πατέρας αὐτῶν καὶ ἄν- 

δρας καὶ παῖδας φονεύσαντας" διὸ τὰς γυναῖκας 

νόμον ϑέσϑαι καὶ ὅρκους ἐπελάσαι καὶ παραδοῦναι 
ταῖς ϑυγατράσι,. μήποτε ὁμοσιτῆσαν τοῖς ἀνδράσι 

μηδ᾽ ὀνομαστὶ βοῆσαι τὸν αὑτῆς ἄνδρα, καὶ τοὺς 

8ὅ9 νῦν ὄντας Μιλησίους ἐξ ἐχείνων γεγονέναι τῶν 

γυναικῶν. ὑπειπὼν δὲ καϑαρῶς Ἴωνας γεγονέναι 
τοὺς ᾿Δπατούρια ἄγοντας ἑξορτήν “ἄγουσι δὲ πάν- 

τες᾽ φησί πλὴν ᾿Εφεσίων καὶ Κολοφωνίων". τού- 
τους μὲν οὖν οὕτως ἐκκέκλεικξ τῆς εὐγενείας. 

50. Πακτύην δ᾽ ἀποστάντα Κύρου φησὶ ὃ 

Κυμαίους ἘΞ καὶ Μυτιληναίους ἐκδιδόναι παρα- 
σκευάξεσθαι τὸν ἄνϑρωπον ἐπὶ μισϑῷ ὅσῳ δή, οὐ 

γὰρ ἔχω γε εἰπεῖν ἀτρεκέως᾽" (εὖ τὸ μὴ διαβε- 3 

1 ᾿Αϑηναίους κε] οὗ Ησγ. 1, 148, 146 Τιοσῦτα τοβυϊθαϊῦ 
Οοθεύα5 τῶ: τῶν ἄλλων ᾿Ιώνων φυγεῖν τὸ οὔνομα μὴ βουλο- 
μένους Ἴωνας κεκλῆσϑαι, (ἀλλὰ καὶ νῦν φαίνεσθαι τοὺς πολ- 
λοὺς αὐτῶν) ἐπαισχύνεσϑαν τῷ οὐνόματι, Π ἄνδρας καὶ ΚΒ 
ἘΣ ΕἴΘΥ. 1.]: 9 καὶ ΡΥ1ὰ8 11 ὀνομαστὶ] οὐνόματι Ἠθργ. 
18 βΒαρρΙοπάπτηῃ νἱᾷ. ὁχ θυ. 1,141: καϑαρῶς Ἴωνας γεγονέναι 
τοὺς [4Π᾿ ᾿4ϑηνῶν γεγονότας καὶ] ᾿4Πάτούρια ἄγοντας οθἰΐ. 
160 οὖν 117 ἴονὺ. βαρριθπάσμι: Παχτύην δ᾽ ἀποστάντα 
Κύρου φησὶν [εἰς Κύμην φυγεῖν] Κυμαίους [δ᾽ ἐκπέμψαι 
πρὸς Μυτιληναίους] καὶ Μιετυιληναίους οοἰῦ. οἵ. Ηθτ. 1, 167. 
100. ὕπάαθ ἰδ. φαα]αὶ 18 ἕ: μιτυληναέους 19 μισϑῷ 
ὕσῳ δὴ ἢ εχ Ἠοτοαοίο: μισϑῷ ὅ ΒΕ 20 γε] τοῦτό γ8 
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βαιοῦσϑαι πόσος ἦν ὁ μισϑός, τηλικοῦτο δ᾽ ᾿Ελλη- 
νίδι πόλει προσβαλεῖν ὄνειδος, ὡς δὴ σαφῶς εἰδότα") 
Χίους μέντοι τὸν Πακτύην κομισϑέντα πρὸς αὐτοὺς 

ἐξ ἱροῦ ᾿4“ϑηναίης πολιούχου ἐχδοῦναι, καὶ ταῦτα 

5 ποιῆσαι τοὺς Χίους τὸν ᾿Ζταρνέα μισϑὸν λαβόντας. 

καίτοι Χάρων ὁ “αμψακηνὸς ἀνὴρ πρεσβύτερος, ἐν 

τοῖς περὶ Πακτύην λόγοις γενόμενος, τοιοῦτον οὐδὲν 

οὔτε Μυτιληναίοις οὔτε Χίοις ἄγος προστέτριπται" 

ταυτὶ ὃὲ κατὰ λέξιν γέγραφε ᾿ Πακτύης δ᾽ ὡς ἐπύ- 

10 ὅϑετο προσελαύνοντα τὸν στρατὸν τὸν Περσικὸν 

ᾧχετο φεύγων ἄρτι μὲν εἰς Μυτιλήνην, ἔπειτα δ᾽ 

εἰς Χίον" καὶ αὐτοῦ ἐκράτησε Κῦρος. 
21. Ἔν δὲ τῇ τρίτῃ τῶν βίβλων διηγούμενος 

τὴν “ακεδαιμονίων ἐπὶ Πολυκράτη τὸν τύραννον 

ιὸ στρατείαν “αὐτοὺς μὲν οἴεσϑαί φησι καὶ λέγειν 
Σαμίους. ὡς χάριν ἐκτίνοντες αὐτοῖς τῆς ἐπὶ Ἴεσ- 

σηνίους βοηϑείας στρατεύσειαν, τούς τὲ φεύγοντας 

κατάγοντες τῶν πολιτῶν καὶ τῷ τυράννῳ πολεμοῦν- 

τες" ἀρνεῖσϑαι δὲ τὴν αἰτίαν ταύτην Δακεδαιμο- 
90 νίους καὶ λέγειν, ὧς οὐ βοηϑοῦντες οὐδ᾽ ἐλευϑε- 

ροῦντες, ἀλλὰ τιμωρούμενοι Σαμίους στρατεύσαιντο, 

κρατῆρά τινα πεμπόμενον Κροίσῳ παρ᾽ αὐτῶν καὶ 

ϑώρακα πάλιν παρ᾽ ᾿Αμάσιδος κομιξόμενον αὐτοῖς 

ἀφελομένους"᾽. καίτοι πόλιν ἐν τοῖς τότε χρόνοις 

85 οὔτε φιλότιμον οὕτως οὔτε μισοτύραννον ἴσμεν ὡς 

Οοροϑύυβ οχ θοᾶθιῃ ὅ πονῆσαι ὃ 0 Χάρων] Μα6]16.. 1 
Ῥ- 32 10. Ἡροδότου πρεσβύτερος ἢ 11 δὲ] οπι. ΒῈΙ 
18 κύχλων ΒῈ ὑπ βύβλων ΟΟΠΙΘΟΘΙῚΒ 14 ον. 8, 41 
16 αὐτοὺς Ατηγοίαβ: αὐτὸς οἵ. ΗοΥ. 8, 47 160 ὃ; μεσσήνης 
96 τηϑ]τὴ οὐδεμίαν οὔτε φιλότιμον 

Β 

σ 
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τὴν “ὠκεδαιμονίων ς γενομένην" ποίου γὰρ ἕνεκα 
ϑώρακος ἣ τίνος χρατῆφος ἑτέρου Κυψελίδας μὲν 

Ὁ ἐξέβαλον ἐκ Κορίνϑου καὶ ᾿Δμπρακίας ἐκ δὲ Νάξου 

“Δύγδαμιν ἐξ ᾿ϑηνῶν δὲ τοὺς Πεισιστράτου παῖδας 
ἐκ δὲ Σικυῶνος Αἰσχίνην ἐκ Θάσου δὲ Σύμμαχον 5 
ἐκ δὲ Φωκέων Αὖλιν ἐκ Μιλήτου δ᾽ ᾿᾽Δριστογένη, 
τὴν δ᾽ ἐν Θετταλοῖς δυναστείαν ἔπαυσαν, ᾽Δριστο- 

μήδη καὶ ᾿΄άγγελον καταλύσαντες διὰ “εωτυχίδου 

τοῦ βασιλέως; περὶ ὧν ἐν ἄλλοις ἀκριβέστερον 
γέγραπται" κατὰ δ᾽ Ἡρόδοτον οὔτε κακίας οὔτ᾽ 10 
ἀβελτερίας ὑπερβολὴν λελοίπασιν, εἰ τὴν καλλίστην 

καὶ δικαιοτάτην τῆς στρατείας: ἀρνούμενοι πρόφασιν 

ὡμολόγουν διὰ μνησικακίαν καὶ ΑΕΟΘΘΤΟΝ ἐπι- 

τίϑεσϑαι δυστυχοῦσιν τε ἀνάλ καὶ κακῶς πράτ- 

τουσιν. τὸ 

ΕΒ 229, Οὐ μὴν ἀλλὰ Δακεδαιμονίους μὲν ἁμωδσγέ- 
πῶς ὑποπεσόντας αὐτοῦ τῷ γραφείῳ προσέχρωσε" 
τὴν δὲ Κορινϑίων πόλιν, ἐχτὸς δρόμου κατὰ τοῦ- 
τον οὖσαν τὸν τόπον. ὅμως προσπεριλαβὼν ὁδοῦ, 
φασί, πάρεργον ἀνέπλησεν αἰτίας δεινῆς καὶ μοχϑη- 30 

ροτάτης διαβολῆς. συνεπελάβοντο γάρ᾽ φησί “τοῦ 

στρατεύματος τοῦ ἐπὶ Σάμον ὥστε γενέσϑαι καὶ 
Ε Κορίνϑιοι προϑύμως, ὑβρίσματος εἰς αὐτοὺς ὑπὸ 

Σαμίων πρότερον ὑπάρξαντος. ἦν δὲ τοιοῦτο᾽ Κερκυ- 
ραίων παῖδας τριακοσίους τῶν πρώτων Περίανδρος 36 

8 Νάξου Τυγηθ 01] Εἰχθιηρ]αμι: ξενάγου 10 Ἀ'-: ἄλλωσ- 
γέπως 19 ὁδοῦ -- πάρεργον οτηϊϑιῦ ΠΘαΐβομιυθβ 20 φασί 
Χ: φησι 299 τοῦ ἐπὶ Σάμον Ἀὰὶ οχ Ησρι. 8,48: ἐπὶ σάμῳ 
10. καὶ Κορίνϑιοι ὃ: κορινϑίοις Β 28 προϑύμου 11 άθυα, 
ὨΪδὶ αποᾷ οἐς Βαρτῶ μΒαθροῦ Β 2 μηδ] τῶν πρώτων ἀνδρῶν 
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ὁ Κορίνϑου τύραννος ἐπ᾽ ἐχτομῇ παρ᾽ ᾿Δλυάττην 

ἔπεμπε" τούτους ἀποβάντας εἰς τὴν νῆσον οἵ Σάμιοι 

διδάξαντες ἐν ἱερῷ ᾿Δρτέμιδος ἱκέτας καϑίξεσϑαι 
καὶ τρωχτὰ προτιϑέντες αὐτοῖς ὁσημέραι σησάμου 

5 καὶ μέλιτος περιεποίησαν. τοῦϑ'᾽ ὕβρισμα Σαμίων 
εἰς Κορινϑίους ὁ συγγραφεὺς προσαγορεύει καὶ διὰ 

τοῦτό φησι συμπαροξῦναι “ακεδαιμονίους κατ᾽ αὖ- 

τῶν ἔτεσιν οὐκ ὀλίγοις ὕστερον. ἔγκλημα ποιησαμέ- 

νους. ὅτι τριακοσίους παῖδας “Ελλήνων ἐφύλαξαν 
ἄνδρας. ὃ δὲ τοῦτο Κορινϑίοις προστριβόμενος 
τοὔνειδος ἀποφαίνει τοῦ τυράννου μοχϑηροτέραν 
τὴν πόλιν᾽ ἐχεῖνος μὲν γὰρ τὸν υἱὸν αὑτοῦ Κερχυ- 

ραίους ἀνελόντας ἠμύνατο, Κορίνϑιοι δὲ τέ παϑόν- 
τὲς ἐτιμωροῦντο Σαμίους ἐμποδὼν στάντας ὠμότητι 800 

ιό καὶ παρανομίᾳ τοσαύτῃ, καὶ ταῦτα μετὰ τρεῖς γενεὰς 
ὀργὴν καὶ μνησικακίαν ἀναφέροντες ὑπὲρ τυραννί- 
δος, ἧς χαταλυϑείσης πᾶν τε μνῆμα καὶ πᾶν ἴχνος 

ἐξαλείφοντες καὶ ἀφανίξζοντες οὐκ ἐπαύοντο, χαλε- 

πῆς καὶ βαρείας αὐτοῖς": γενομένης; ἀλλὰ δὴ τὸ μὲν 

ὕβρισμα τοιοῦτον ἦν τὸ Σαμίων εἰς Κορινϑίους" 

τὸ δὲ τιμώρημα ποῖόν τι τὸ Κορινϑίων εἰς Σαμίους; 

εἰ γὰρ ὄντως ὠργίζοντο Σαμίοις, οὐ παροξύνειν, 

ἀποτρέπειν δὲ μᾶλλον αὐτοῖς ἦν προσῆκον 4αχε- 
δαιμονίους ἐπὶ Πολυχράτη στρατευομένους. ὅπως 

95 μὴ τοῦ τυράννου καταλυϑέντος ἐλεύϑεροι Σάμιοι Β 

εἶ [-- 

2 Θ 

γένοιντο καὶ παύσαιντο δουλεύοντες. ὃ δὲ μέγιστόν 

ἐστι. τί δήποτε Κορίνϑιοι Σαμίοις μὲν ὠργίζοντο 

12 γὰρ Μ: γε Ὁ. αὐτοῦ ΒΕ 15. Ἐπ  ΟΧΕΙΘ 5.) ΘῈΣ 
ἀνελόντα ἘΠ τε Τὸ: τὸ 



Ο 

9) 
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βουληϑεῖσι σῷσαι καὶ μὴ δυνηϑεῖσι τοὺς Κερκυραίων 

παῖδας, Κνιδίοις δὲ τοῖς σώσασι καὶ ἀποδοῦσιν οὐκ 

ἐνεκάλουν; καίτοι Κερκυραῖοι Σαμίων μὲν ἐπὶ τούτῳ 

λόγον οὐ πολὺν ἔχουσι, Κνιδίων δὲ μέμνηνται καὶ 

Κνιδίοις εἰσὶ τιμαὶ καὶ ἀτέλειαν καὶ ψηφίσματα 
2 9 “οὔ Φ- Ἀ 3 ῇ ᾽ 2 9 

σαρ᾽ αὐτοῖς" οὗτοι γὰρ ἐπιπλεύσαντες ἐξήλασαν ἕκχ 
““ [ω -“ Ἁ ͵ , 5 Ἁ 3 ᾿ 

τοῦ ἱεροῦ τοὺς Περιάνδρου φύλακας, αὐτοὶ δ᾽ ἄνα- 

λαβόντες τοὺς παῖδας εἰς Κέρκυραν διεκόμισαν, ὡς 

᾿ἀντήνωρ ἐν τοῖς Κρητικοῖς ἱστόρηκε καὶ Ζ᾽ιονύσιος 

ὁ Χαλκιδεὺς ἐν ταῖς Κτίσεσιν. ὅτι δ᾽ οὐ τιμωρού- 

μένοι Σαμίους ἀλλ᾽ ἐλευϑεροῦντες ἀπὸ τοῦ τυράννου 

καὶ σῴξοντες ἐστράτευσαν οἵ “ακεδαιμόνιοι, Σαμίοις 

αὐτοῖς ἔστι χρήσασϑαι μάρτυσιν. ᾿Αρχίᾳ γὰρ ἀνδρὶ 

Σπαρτιάτῃ λαμπρῶς ἀγωνιδσαμένῳ τότε καὶ πεσόντι 
ἤ 5 ᾿; ’ 2 Ἁ 

τάφον εἶναι δημοσίᾳ κατεσκευασμένον ἐν Σάμῳ καὶ 

τιμώμενον ὑπ᾽ αὐτῶν λέγουσι" διὸ καὶ τοὺς ἀπο- 
΄ "᾿ ᾿ ϑω ἢ »-- » 3 . Ἁ 

γόνους τἀνδρὸς ἀεὶ διατελεῖν Σαμίοις οἰκείως καὶ 

φιλανθρώπως προσφερομένους, ὡς αὐτὸς “Ηρόδοτος 

ταῦτα γοῦν ἀπομεμαρτύρηκεν. 

95. Ἐν δὲ τῇ πέμπτῃ, τῶν ἀρίστων ᾿4ϑήνησι 
καὶ πρώτων ἀνδρῶν "Κλεισϑένη μὲν ἀναπεῖσαί φησι 

τὴν Πυϑίαν ψευδόμαντιν γενέσϑαι, προφέρουσαν 

ἀεὶ Μακεδαιμονίοις ἐλευϑεροῦν ἀπὸ τῶν τυράννων 

τὰς ᾿ϑήνας᾽" καλλίστῳ μὲν ἔργῳ καὶ δικαιοτάτῳ 

προσάπτων ἀσεβήματος διαβολὴν τηλικούτου καὶ 

1 τοὺς] οπι. ΒῈ οὖ οὐ] ροΐοϑὺ 9 ζἀντήνοωρ -- καὶ 
Διονύσιος] νἱᾶ. ΜαΘ]16γ. 4 Ρ. 896 ἔν. 18 10. ἐν τοῖς Κρη- 
τικοῖς Κα! νδββούαβ: τε ὃ Κρητικὸς 11 ἕ: τοῦ ἀνδρὸς 
18 Ἡρόδοτος) 8, δῦ 20 14, ὅ. 68. 06. 28 τυράννων] 
δα, ἀεὶ ΒΕ; οἵ, δου, ὅ, 68 

σι 
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ῥαδιουργήματος, ἀφαιρούμενος δὲ τοῦ ϑεοῦ μαντείαν 

καλὴν καὶ ἀγαϑὴν καὶ τῆς λεγομένης συμπροφη- 
τεύειν Θέμιδος ἀξίαν. “᾿Ισαγόραν δὲ τῆς γαμετῆς 

ὑφίεσθαι Κλεομένει φοιτῶντι παρ᾽ αὐτήν᾽" ὡς δ᾽ 
5 εἰώϑει, παραμιγνὺς πίστεως ἕνεκα τοῖς ψόγοις ἐπαί- 

νους τινάς “᾿Ισαγόρης δέ᾽ φησίν “δ Τισάνδρου οἰκίης 

μὲν ἦν δοκίμου, ἀτὰρ τὰ ἀνέκαϑεν οὐκ ἔχω φράσαι" 
ϑυύουσι δὲ οἱ συγγενεῖς αὐτοῦ 4'ιὶ Καρίωῳ᾽. εὔρυϑιμός 

γε καὶ πολιτικὸς ὃ μυκτὴρ τοῦ συγγραφέως, εἰς 

10 Κᾶρας ὥσπερ εἰς κόρακας ἀποδιοπομπουμένου τὸν 

᾿Ισαγόραν. ᾿Δριστογείτονα μέντοι οὐκέτι κύκλῳ καὶ 

κακῶς, ἀλλ᾽ ἄντικρυς διὰ πυλῶν εἰς Φοινίκην ἐξε- 

λαύνει ἱΓεφυραῖον γεγονέναι λέγων ἀνέκαϑεν" τοὺς 

εδὲ Γεφυραίους οὐκ ἀπ’ Εὐβοίας οὐδ᾽ ᾿Ἐρετριεῖς, 
ιὸ ὥσπερ οἴονταί τινες. ἀλλὰ Φοίνικας εἶναί φησιν, 

αὐτὸς οὕτω πεπυσμένος. ἀφελέσϑαι τοίνυν Ζ4ακε- 
δαιμονίους μὴ δυνάμενος τὴν ᾿4ϑηναίων ἐλευϑέ- 

ρῶσιν ἀπὸ τῶν τυράννων αἰσχίστῳ πάϑει κάλλιστον 

ἔργον οἷός τ᾽ ἐστὶν ἀφανίζειν καὶ καταισχύνειν 'ταχὺ 
80 γὰρ μετανοῆσαί φησιν αὐτούς. ὡς οὐ ποιήσαντας 

ὀρϑῶς, ὅτι κιβδήλοισι μαντηίοισιν ἐπαρϑέντες ἄνδρας 

ξείνους ὄντας αὐτοῖσι καὶ ὑποσχομένους ὑποχειρίας 

παρέξειν τὰς ᾿ϑήνας ἐξήλασαν ἐκ τῆς πατρίδος 

τοὺς τυράννους καὶ δήμῳ ἀχαρίστῳ παρέδωκαν τὴν 
85 πόλιν. εἶτα μεταπεμψαμένους “Ἱππίαν ἀπὸ Σιγείου 

ρον. ὅ,,.00 6 1α. ὅ, 66 9 γε] τε ΒΕᾺ 11 καὶ 
καπῶς} ϑαὺ πως ΒοΥ1Ὁ. δῦ ἀρΙθπᾶθτ οοηβοὺ ὙὟ 18 Ηρ. 
Ὁ Ὁ. 07 14 οὐδ᾽] 46]. ἢν. οὐδ᾽ ᾿Ερετρίας ὃ 160 Ἦ: πε- 
πεισμένος 19 Ἡδτ. ὅ, 91 21 μαντηίοισιῦ 24 τοὺς 
τυράννους] 46]. Οοὐούυβ οἵ. Ηργ. ὅ, 91 

ῬΙαέδυομΣ Μοσϑ]α. Ὑ]. Υ.. 1ὅ 

19 

᾿ 
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κατάγειν εἰς τὰς ᾿άϑήνας" ἀντιστῆναι δὲ Κορινϑίους 

αὐτοῖς καὶ ἀποτρέψαι. Σωκλέους διελθόντος, ὅσα 

Κύψελος καὶ Περίανδρος κακὰ τὴν Κορινθίων πόλυν 
861 εἰργάσαντο τυραννοῦντες.᾽ καίτοι Περιάνδρου δχε- 

τλιώτερον οὐδὲν οὐδ᾽ ὠμότερον ἔργον ἱστορεῖται τῆς 

ἐχκπομπῆς τῶν τριακοσίων ἐκείνων, οὃς ἐξαρπάσασι 
καὶ διακωλύσασι παϑεῖν ταῦτα Σαμίοις ὀργίξεσϑαί 

φησι καὶ μνησικακεῖν Κορινθίους ὥσπερ ὑβρισϑέν- 
τας. τοσαύτης ἀναπίμπλησι ταραχῆς καὶ διαφωνίας 

τὸ χακόηϑες αὐτοῦ τὸν λόγον, ἐξ ἁπάσης τῇ διη- 

γήσει προφάσεως ὑποδυόμενον. 

24, Ἐν δὲ τοῖς ἐφεξῆς τὰ περὶ Σάρδεις διηγού- 
μενος, ὡς. ἐνῆν μάλιστα διέλυσε καὶ διελυμήνατο 
τὴν πρᾶξιν" ἃς μὲν ᾿“ϑηναῖοι ναῦς ἐξέπεμψαν Ἴωσι 
τιμωροὺς ἀποστᾶσι βασιλέως. ἀρχεκάκους τολμήσας 

Β προσειπεῖν ὅτι τοσαύτας πόλεις καὶ τηλικαύτας “Ελ- 

ληνέδας ἐλευϑεροῦν ἐπεχείρησαν ἀπὸ τῶν βαρβάρων, 

᾿Ερετριέων δὲ κομιδῇ μνησϑεὶς ἐν παρέργῳ καὶ 

παρασιωπήσας μέγα κατόρϑωμα καὶ ἀοίδιμον. ἤδη 

γὰρ ὡς ὃ περὶ τὴν ᾿Ιωνίαν συγκεχυμένην, καὶ 
στόλου βασιλικοῦ προσπλέοντος, ἀπαντήσαντες ἔξω 

Κυπρίους ἕν τῷ Παμφυλίῳ πελάγει κατεναυμάχη- 
σαν εἶτ᾽ ἀναστρέψαντες ὀπίδω καὶ τὰς ναῦς ἐν 

᾿Εφέσῳ καταλιπόντες ἐπέϑεντο Σάρδεσι καὶ ᾽άρτα- 
φέρνην ἐπολιόρκουν εἰς τὴν ἀχρόπολιν καταφυγόντα, 

Ο βουλόμενον τὴν Μιλήτου λῦσαι πολιορχέαν" καὶ 

2 Οονεῦύαβ: ἀποστρέψαι 10. Σωσικλέους ΑΠΟΠΥΤΩΤΙΒ 
8 κακὰ ὟὟ : κατὰ 15 Ἠορτ. ὅ, 97 18 Ηδγ. ὅ, 99 20 ΪἾ80. 
8 Β 68). ϑυαρρΙεπῦ ὡς τῶν περὶ τὴν Ἶ. συγκεχυμένων ὟΝ. 
ὡς ἐπύϑοντο τὰ περὶ τὴν ἸἾ. συγκεχυμένα ΟονοῦμΒ. ΜρΙΙα5 ὟΥ 

ὅ μ᾿ 
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τοῦτο μὲν ἔπραξαν καὶ τοὺς πολεμίους ἀνέστησαν 

ἐκεῖϑεν, ἐν φόβῳ ϑαυμαστῷ γενομένους" πλήϑους 
δ᾽ ἐπιχυϑέντος αὐτοῖς, ἀπεχώρησαν. ταῦτα δ᾽ ἄλλοι 

τὲ καὶ Πυσανίας ὁ Μαλλώτης ἐν τοῖς περὶ ᾿Ερετρίας 

εἴρηκε᾽ καὶ καλῶς εἶχεν, εἰ καὶ διὰ μηδὲν ἄλλο, τῇ 
γοῦν ἁλώσει καὶ φϑορᾷ τῆς πόλεως ἐπειπεῖν τὸ 
ἀνδραγάϑημα τοῦτο καὶ τὴν ἀριστείαν" ὃ δὲ καὶ 
κρατηϑέντας αὐτοὺς ὑπὸ τῶν βαρβάρων φησὶν εἰς 

τὰς ναῦς καταδιωχϑῆναι, μηδὲν τοιοῦτο τοῦ “αμψα- 

κηνοῦ Χάρωνος ἱστοροῦντος, ἀλλὰ ταυτὶ γράφοντος 

κατὰ λέξιν “᾿4ϑηναῖοι δ᾽ εἴκοσι τριήρεσιν ἔπλευσαν 

ἐπικουρήδοντες τοῖς Ἴωσι, καὶ εἰς Σάρδεις ἐστρα- 

τεύσαντο καὶ εἷλον τὰ περὶ Σάρδεις ἅπαντα χωρὶς 

τοῦ τείχους τοῦ βασιληίου: ταῦτα δὲ ποιήσαντες 

ἐπαναχωροῦσιν εἰς Μίλητον." 

2. Ἐν δὲ τῇ ἕκτῃ διηγησάμενος περὶ Πλαταιέων, 
ὡς ᾿σφᾶς αὐτοὺς ἐδίδοσαν Σπαρτιάταις. οἵ δὲ μᾶλλον 
ἐκέλευσαν πρὸς ᾿4ϑηναίους τρέπεσϑαι πλησιοχώρους 
ἐόντας αὐτοῖς καὶ τιμωρέειν οὐ κακούς" προστίϑη- 

σιν οὐ καϑ᾽ ὑπόνοιαν οὐδὲ δόξαν, ἀλλ᾽ ὡς ἀκριβῶς 
ἐπιστάμενος, ὅτι ταῦτα συνεβούλευον οἵ Ζ4ακεδαι- 

μόνιον οὐ κατ᾽ εὔνοιαν οὕτω τῶν Πλαταιέων, ὡς 

βουλόμενοι τοὺς ᾿4“ϑηναίους ἔχειν πόνον συνεστεῶ- 

τας Βοιωτοῖς. οὐκοῦν εἰ μὴ κακοήϑης ᾿Ηρόδοτος, 

ἐπίβουλοι μὲν καὶ κακοήϑεις “ακεδαιμόνιοι, ἀναί- 

σϑητοι δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι παρακρουσϑέντες, Πλαταιεῖς δ᾽ 

4 Λυσανέας)] Μυθ]1]6υ. 4, 441 10 Χάρωνος] 1άρθῃη. 1 
Ρὲ 35 11 Ηδυ. 6, 108 19 ὄντας ΒΕ 22 οὕτω Χ 
28 τη8}11ὴ πόνους οχ Ηοτγοάοίο 

165 

Ὠ 

10: 
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οὐ κατ᾽ εὔνοιαν οὐδὲ τιμήν, ἀλλὰ πολέμου πρόφα- 

σις εἰς μέσον ἐρρίφησαν. 

20. Καὶ μὴν τὴν πανσέληνον ἤδη σαφῶς ἐξελή- 
λεγχταν “ακεδαιμονίων καταψευδόμενος. ἥν φησι 

περιμένοντας αὐτοὺς εἰς Μαραϑῶνα μὴ βοηϑῆδσαι 5 

τοῖς ᾿“ϑηναίοις᾽ οὐ γὰρ μόνον ἄλλας μυρίας ἐξό- 
δους καὶ μάχας πεποίηνται μηνὸς ἱσταμένου, μὴ 
περιμείναντες τὴν πανσέληνον, ἀλλὰ καὶ ταύτης 

Ἑ τῆς μάχης, ἕχτῃ Βοηδρομιῶνος ἱσταμένου γενομένης, 

ὀλίγον ἀπελείφϑησαν. ὥστε καὶ ϑεάσασϑαι τοὺς το 
νεκροὺς ἐπελθόντες ἐπὶ τὸν τόπον. ἀλλ᾽ ὅμως ταῦτα 

περὶ τῆς πανδσελήνου γέγραφεν “ἀδύνατα δέ σφι τὸ 
παραυτίκα ποιέειν ταῦτα, οὐ βουλομένοισι λύειν 

τὸν νόμον" ἦν γὰρ ἱσταμένου τοῦ μηνὸς ἐνάτη" 

ἐνάτῃ δὲ οὐκ ἐξελεύσεσϑαι ἔφασαν, οὐ πλήρεος ἐόν- 

τος τοῦ κύχλου. οὗτοι μὲν οὖν τὴν πανσέληνον 
ἔμενον". σὺ δὲ μεταφέρεις τὴν πανσέληνον εἰς ἀρχὴν 
μηνὸς οὖσαν διχομηνίας, καὶ τὸν οὐρανὸν ὁμοῦ καὶ 

τὰς ἡμέρας καὶ πάντα πράγματα συνταράσσεις" καὶ 
862 ταῦτα τὰ τῆς ᾿Ελλάδος ἐπαγγελλόμενος γράφειν 30 

Ἔθεῆς ἐρπουδακὼς δὲ περὶ τὰς ᾿Αϑήνας διαφερόντως 
οὐδὲ τὴν πρὸς ΄4γρας πομπὴν ἱἵστόρηκας, ἣν πέμ- 
πουσιν ἔτι νῦν τῇ ᾿Εκάτῃ χαριστήρια τῆς νίκης 

ἑορτάζοντες. ἀλλὰ τοῦτό γε βοηϑεῖ τῷ ᾿Ηροδότῳ 

5 μ᾿ 

8 Πδγ. 6, 106 9 ἕχτῃ Ἐ᾿: ἕκτης 11 ΑὈΥΘβομΐαβ: 
ἐπελϑόντας 12 τοπαραυτίκα ΒῈῚ 14 τοῦ μηνὸς ἐνάτη 
Χ οχ Ηδϑυ. 6, 106: τοῦ μηνός 168 οὐ] μὴ οὐ Ἡροτοαούαϑβ 
18 οὖσαν ἵὰ 20 ταῦτα Ὗ 21 180..11--188 18 Ε΄. τὰ 
τῶν βαρβάρων ἐπαίρεις τῷ λόγῳ Ββαρρ]οῦ ΤΌΣΠΘΌΙΒ οαπὶ 8118 
28 τῇ Ἑκάτῃ) τῇ ἕκτῃ Ν' Δ]ΟἸζΘ δ } 118 
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πρὸς ἐκείνην τὴν διαβολήν, ἣν ἔχε χκολακεύσας 

τοὺς ᾿“ϑηναίους ἀργύριον πολὺ λαβεῖν παρ᾽ αὐτῶν. 

εἦ γὰρ ἀνέγνω ταῦτ᾽ ᾿4ϑηναίοις, οὐκ ἂν εἴασαν 

οὐδὲ περιεῖδον ἐνάτῃ τὸν Φειδιππίδην παρακαλοῦντα 
ὅ Μακεδαιμονίους ἐπὶ τὴν μάχην ἐκ τῆς μάχης γεγε- 

νημένον, καὶ ταῦτα δευτεραῖον εἰς Σπάρτην ἐξ ᾽4ϑη- 

νῶν, ὡς αὐτός φησιν, ἀφιγμένον" εἰ μὴ μετὰ τὸ 

νικῆσαι τοὺς πολεμίους ᾿4ϑηναῖοι μετεπέμποντο τοὺς 
7 ΝΟ’ ; ᾽ὔ ’ Ἁ " 

συμμάχους. ὅτι μέντοι δέκα τάλαντα δωρεὰν ἔλαβεν 

ι0 ἐξ ᾿4ϑηνῶν ᾿Ανύτου τὸ ψήφισμα γράψαντος, ἀνὴρ 

᾿4ϑηναῖος οὐ τῶν παρημελημένων ἐν ἱστορίᾳ, 4 υλ- 

λος.9 εἴρηκεν. ἀπαγγείλας δὲ τὴν ἐν Μαραϑῶνι 

μάχην ὁ ᾿Ηρόδοτος, ὡς μὲν οἵ πλεῖστοι λέγουσι, καὶ 

τῶν νεκρῶν τῷ ἀριϑμωῷ καϑεῖλε τοὔργον. εὐξα- 
’ 7 ᾿ 2 ΄, - 2 , 

ιὸ μένους γάρ φασι τοὺς ᾿4ϑηναίους τῇ ᾿Δ4γροτέρᾳ 

ϑύσειν χιμάρους ὅσους ἂν τῶν βαρβάρων καταβά- 

λωσιν., εἶτα, μετὰ τὴν μάχην ἀναρίϑμου πλήϑους 
τῶν νεχρῶν ἀναφανέντος, παραιτεῖσϑαι ψηφίσματι 

τὴν ϑεόν, ὅπως καϑ' ἕχαστον ἐνιαυτὸν ἀποϑύωσι 
20 πεντακοσίας τῶν χιμάρων. 

21. Οὐ μὴν ἀλλὰ τοῦτ᾽ ἐάσαντες, ἴδωμεν τὰ μετὰ 
τὴν μάχην ἱτῇσι δὲ λοιπῇσι᾽ φησίν “οἵ βάρβαροι 
ἐξανακρουσάμενον καὶ ἀναλαβόντες ἐκ τῆς νήσου. 
»} -φΨ. 1 Ἁ ᾿ ᾿ ’, 9 ΄ ’ 

ἐν τῇ ἔλιπον τὰ ἐξ ᾿Ερετρίης ἀνδράποδα, περιέπλεον 

55 Σούνιον, βουλόμενοι φϑῆναι τοὺς ᾿“ϑηναίους ἀφι- 

4 ἐνάτῃ : ἐναγῆ Ὁ. Βἢὶ ὁχ Ηδτγ. 6, 105: φιλιππίδην 
10 ᾿ἀνύτου Τυτποῦιβ: ἀντὶ τοῦ 12 Ηδγ. 6,117 Δέυλλος] 
ΜύΒ]16γ. 2,860 14 ἕ: τὸ ἔργον 1 φασὶ ΜΝ: φησι 21 τὰ 
ΤΌΣΒΘΡυΒ 22 ἕ: λοιπῆσιν ἰΌ. φησίν ὃΞ 24 τῇ Ἔ: αὐτῇ 
ΒΕ 2ῦ ἀφικόμενοι ἢ οχ Ηδϑγ. θ, 11ὅ: ἀφικομένους 

ε 
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κόμενονι εἰς τὸ ἄστυ αἰτίην δὲ ἔσχε ᾿4ϑηναίοισι 

ἐξ ᾿“λκμεωνιδέων μηχανῆς αὐτοὺς ταῦτα ἐπινοηϑῆ- 

ναι" τούτους γὰρ συνϑεμένους τοῖσι Πέρσῃσι ἀνα- 

δεῖξαι ἀσπίδα ἐοῦσι ἤδη ἐν τῇσι νηυσί" οὗτοι μὲν 
δὴ περιέπλεον Σούνιον. ἐνταῦϑα τὸ μὲν τοὺς 5 

Ὁ ᾿Ερετριέας ἀνδράποδα προσειπεῖν, οὔτε τόλμαν λ- 

λήνων οὐδενὸς οὔτε φιλοτιμίαν ἐνδεεστέραν παρα- 

σχομένους καὶ παϑόντας ἀνάξια τῆς ἀρετῆς, ἀφείσϑω᾽ 

διαβεβλημένων δὲ τῶν ᾿Δλχμεωνιδῶν, ἐν οἷς οἵ μέ- 

γιστοί τε τῶν οἴκων καὶ δοκιμώτατοι τῶν ἀνδρῶν τὸ 

ἦσαν, ἐλάττων λόγος" ἀνατέτραπται δὲ τῆς νίκης 

τὸ μέγεϑος καὶ τὸ τέλος εἰς οὐδὲν ἥκει τοῦ περι- 

βοήτου κατορϑώματος, οὐδ᾽ ἀγών τις ἔοικεν οὐδ᾽ 

ἔργον γεγονέναι τοσοῦτον, ἀλλὰ πρόσκρουμα βραχὺ 

τοῖς βαρβάροις ἀποβᾶσιν, ὥσπερ οἱ διασύροντες καὶ τ 

βασχαίνοντες λέγουσιν, εἰ μετὰ τὴν μάχην οὐ φεύ- 

γουσι κόψαντες τὰ πείσματα τῶν νεῶν, τῷ φέροντι 

Ἑ προσωτάτω τῆς ᾿Αττικῆς ἀνέμῳ παραδόντες αὑτούς" 
ἀλλ᾽ αἴρεται μὲν ἀσπὶς αὐτοῖς προδοσίας σημεῖον, 
ἐπιπλέουσι δὲ ταῖς ᾿ϑήναις ἐλπέξοντες αἱρήσειν καὶ 

καϑ' ἡσυχίαν Σούνιον κάμψαντες ὑπεραιωροῦνται 

Φαλήρων. οἵ δὲ πρῶτοι καὶ δοκιμώτατοι τῶν ἀνδρῶν 
προδιδόασιν ἀπεγνωκότες τὴν πόλιν" καὶ γὰρ ἀπο- 

λύων ὕστερον ᾿4λκμεωνίδας ἑτέροις τὴν προδοσίαν 

[Ὁ] Ὁ 

1 αἰτίη δὲ ἔσχε ἐν Οοροίυ οἵ. Ηδν. 6, 1665 ἔσχε ἢ: 
ἔσχον 1. ἢ: ἀϑηναίοισιν 8. ἢ: πέρσῃσιν --- ἐοῦσιν 9 γϑοΐθ 
ἘΣ δῖο οὐ ἰηΐγω: ἀλχμαιωνιδῶν οΘΥΘΥῚ 81 αὐοα ε Βαργᾶ αἱ 
βουιρύαμη οϑῦ ἴῃ Β 14 ἕ;: πρόσχρουσμα 22 Φαλήρου 
Ηδον. 0,116 28 προδιδόασιν Ἐν οὐπὶ Ατηγοίο: 10---11 Β 1 Εὶ 
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ἀνατίϑησιν" “ἀνεδείχϑη μὲν γὰρ ἀσπίς, καὶ τοῦτο οὐκ 
ἔστιν ἄλλως εἰπεῖν᾽ φησὶν αὐτὸς ἰδών. τοῦτο δ᾽ Εὶ 
ἀμήχανον μὲν ἦν γενέσϑαι, νενικηκότων κατὰ κρά- 
τος τῶν ᾿Δ4ϑηναίων" γενόμενον δ᾽ οὐκ ἂν ὑπὸ τῶν 
βαρβάρων συνώφϑη, φυγῇ καὶ πόνῳ πολλῷ καὶ 
τραύμασι καὶ βέλεσιν εἰς τὰς ναῦς ἐλαυνομένων καὶ 

ἀπολιπόντων τὸ χωρίον, ὡς ἕκαστος τάχους εἶχεν. 

ἀλλ᾽ ὅταν γε πάλιν ὑπὲρ τῶν ᾿Δλκμεωνιδῶν ἀπο- 
λογεῖσϑαι προσποιούμενος, ἃ πρῶτος ἀνθρώπων 
2 , 3 ΄ , ε “- ’ ᾿ 3 10 ἐπενήνοχεν ἐγκλήματα, εἴπῃ ϑῶμα δέ μοι καὶ οὐκ 
» , » ΄ 3 ΄, 2 μ 
ἐνδέχομαι τὸν λόγον, “4λκμεωνίδας ἄν ποτὲ ἄἀνα- 

δεῖξαι Πέρσῃσι ἔκ συνθήματος ἀσπίδα, βουλομέ- 
νους γὲ εἶναι ᾿4ϑηναίους ὑπὸ ᾿Ἱππίῃ᾽" κόμματός 

τινος ἀναμιμνήσκομαι παροιμιακοῦ 

ἱμένε, καρκίνε. καί δὲ μεϑήσω"᾽ 

τί γὰρ ἑἐσπούδακας καταλαβεῖν. εἰ καταλαβὼν με- 

ϑιέναι μέλλεις; καὶ σὺ χατηγορεῖς, εἶτ᾽ ἀπολογῇ " 868 
καὶ γράφεις κατ᾽ ἐπιφανῶν ἀνδρῶν διαβολάς, ἃς 
πάλιν ἀναιρεῖς, ἀπιστῶν δὲ σεαυτῷ δηλονότι" σεαυ- 

80 τοῦ γὰρ ἀκήχοας λέγοντος ᾿Δλκμεωνίδας ἀνασχεῖν 

ἀσπίδα νενικημένοις καὶ φεύγουσι τοῖς βαρβάροις. 
καὶ μὴν ἐν οἷς περὶ ᾿Δλκμεωνιδῶν ἀπολογῇ σεαυτὸν 
9. “ ἢ): 3 ’ ς -“- μ}} ς ’, 

ἀποφαίνεις συκοφάντην᾽ εἰ γάρ μᾶλλον ἢ ὁμοίως 

Καλλίῃ τῷ Φαινίππου, “Ἱππονίκου δὲ πατρί, φαί- 
86 νονται μιδοτύραννοι ἐόντες᾽ ὡς ἐνταῦϑα γράφεις 

1 Ηρυ. 6,,2Ξ 4 2. ἀλλ᾽ ὡς ΒῊῚ 99 .προσποιώμεϑα ΒΈ 
10 εἴπῃ ὟΝ : εἴη Μα]τη λέγῃ 10. ϑώῦμα δέ μοι Τατχπο- 
Ῥὺβ οχσ Ησχ.6, 121: 18 88 12 Ἐ; πέρσησιν 18 τϑούϊαϑ 
Ἡδγοάοίαβ 19 δὲ] γε ὟΥ͂. 46]. Β. Με] δὴ 28 Ηδχ.1.]. 
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᾿Δλκμεωνίδαι, ποῦ ϑήσεις αὐτῶν ἐκείνην τὴν συνω- 

μοσίαν, ἣν ἐν τοῖς πρώτοις γέγραφας; ὡς ἐπιγαμίαν 

Β ποιησόμενοι Πεισιστράτῳ κατήγαγον αὐτὸν ἀπὸ τῆς 

φυγῆς ἐπὶ τὴν τυραννίδα καὶ οὐκ ἂν ἐξήλασαν 

αὖϑις, ἕως διεβλήϑη παρανόμως τῇ γυναικὶ μιγνύ- 
μενος. ταῦτα μὲν οὖν τοιαύτας ἔχει ταραχάς" “ἢ τῆς 

᾿Αλκμεωνιδῶν διαβολῆς καὶ ὑπονοίας τοῖς Καλλίου 

τοῦ Φαινίππου χρησάμενος ἐπαίνοις καὶ προσάψας 

αὐτῷ τὸν υἱὸν Ἱππόνικον, ὃς ἦν καϑ' Ἡρόδοτον 
ἐν τοῖς πλουσιωτάτοις ᾿ϑηναίων, ὡμολόγησεν, ὅτι 

μηδὲν τῶν πραγμάτων δεομένων, ἀλλὰ ϑεραπείᾳ 

καὶ χάριτι τοῦ ᾿Ιππονίκου τὸν Καλλίαν παρενέβαλεν. 
28, ᾿Επεὶ δ᾽ ᾿Αργείους ἅπαντες ἴσασιν οὐκ ἀπει- 

παμένους τοῖς “Ἕλλησι τὴν συμμαχίαν, ἀξιώσαντας 

ὡς ἂν μὴ “ακεδαιμονίοις. ἐχϑίστοις καὶ πολεμιω- 

τάτοις οὖσι, ποιοῦντες ἀεὶ τὸ προστασσόμενον ἕπων- 

ται, καὶ τοῦτ᾽ ἄλλως οὐκ ἦν, αἰτίαν κακοηϑεστά- 
τὴν ὑποβάλλεται,. γράφων “ἐπεὶ δέ σφεας παρα- 
λαμβάνειν τοὺς Ἕλληνας, οὕτω δὴ ἐπισταμένους, ὅτι 

οὐ μεταδώσουσι τῆς ἀρχῆς “ακεδαιμόνιοι, μεταιτέειν, 

ἵνα ἐπὶ προφάσεως ἡσυχίαν ἄγωσι᾽. τούτων δ᾽ ὕστε- 

2. οἵ Ηδρυ. 1,60 ὅ ἕως] εἶ μὴ Τὸ θ ἰδο. τἀν εἰ δ τς 
Βογύ. ΒαΡΡΙ Ομ πηι μεταξὺ δὲ τῆς ᾿Δλαμεωνιδῶν χἠ 9. Ἣρό- 
δοτον]) οἷ, 6, 121 12. 10: παρέβαλεν 18 ΠΒου. Ἱ, 148 
14 ἀξιώσαντας κε] ἀξιώσαντας δὲ κατὰ τὸ ἥμισυ ἡγεῖσϑαι 
ΒΡ! οὺ Ἡ. Βοσύ. [ Πακεδαιμονίοις δὲ τριακοντοῦτιν εἰρήνην 
σπεισαμένους ἡγεῖσϑαι κατὰ τὸ ἥμισυ πάσης τῆς συμμαχίας] 
ἀξιώσαντας κξ. ααὖὺ ὈτονίαΒ: [ἡγεῖσϑαι δὲ κατὰ τὸ ἥμισυ πάσης 
τῆς συμμαχίας] ἀξιώσαντας κὲ 18 Ηρυ. 7,180 [Ὁ. παρα- 
λαμβάνειν ᾿ὸ 6χ Ηου. 7, 160: καταλαμβάνει 19 οὕτω Τυχπο- 
Ῥυ5:; αὑτῶ ΒΕ 51 προφάσιος Ἡογοάοίιβ 
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ρον ἀναμνῆσαί φησιν ᾿Δρτοξέρξην ἀναβάντας εἰς 

Σοῦσα πρέσβεις ᾿Ζργείων. κἀκεῖνον εἰπεῖν ὡς “οὐδε- 

μίαν νομίζοι πόλιν ΄άργεος φιλιωτέρην᾽" εἶϑ' ὑπει- 

πών. ὥσπερ εἴωϑε, καὶ ἀναδυόμενος “οὐκ εἰδέναι 

5 φησὶ περὶ τούτων ἀτρεκέως, εἰδέναν δ᾽ ὅτι πᾶσιν 
ἀνθοώποις ἐστὶν ἐγκλήματα χαὶ οὐκ ᾿Ζ4ργείοισι 
αἴσχιστα πεποίηται. ἐγὼ δὲ λέγειν ὀφείλω τὰ λεγό- ἢὉ 

μενα, πείϑεσϑαί γε μὴν οὐ παντάπασι ὀφείλω, καί 

μον τὸ ἔπος τοῦτο ἐχέτω ἐς πάντα τὸν λόγον. ἐπεὶ 

τὸ καὶ ταῦτα λέγεται. ὡς ἄρα ᾽Δ4ργεῖοι ἦσαν οἱ ἐπικα- 

λεδάμενοι τὸν Πέρσην ἐπὶ τὴν ᾿Ελλάδα, ἐπειδή σφι 

πρὸς τοὺς “ακεδαιμονίους κακῶς ἡ αἰχμὴ ἑστήκεε, 

πᾶν δὴ βουλόμενοι σφίσι προεῖναι τῆς παρούσης 

λύπης. ἄρ᾽ οὖν οὐχ, ὅπερ αὐτὸς τὸν Αἰϑίοπά φησι 
ιὸ πρὸς τὰ μύρα καὶ τὴν πορφύραν εἰπεῖν, ὡς δολερὰ 

μὲν τὰ ἀλείμματα δολερὰ δὲ τὰ εἵματα τῶν Περσέων ΒΕ 
ἐστί, τοῦτ᾽ ἄν τις εἴποι πρὸς αὐτόν, ὡς δολερὰ μὲν τὰ 

ῥήματα δολερὰ δὲ τὰ σχήματα τῶν ἩΗροδότου λόγων 

“ἑλικτὰ κοὐδὲν ὑγιὲς ἀλλὰ πᾶν πέριξ. 

2 [--} ὥσπερ οὗ ξῳγράφοι τὰ λαμπρὰ τῇ σκιᾷ τρανότερα 

ποιοῦσιν, οὕτω ταῖς ἀρνήσεσι τὰς διαβολὰς ἐπιτεί- 

νοντος αὐτοῦ καὶ τὰς ὑπονοίας ταῖς ἀμφιβολίαις 

βαϑυτέρας ποιοῦντος: ᾿᾽Ζ4ργεῖοι δ᾽ ὅτι μὲν οὐ συν- 

1 Ἡεδτοἀοίαβ: ἀρταξέρξην 2 Ἰᾶάρχῃ ἴ, 151 8 ὑπει- 
πών]) ὑπείκων ὈΤΩΌΘΥΙΙΒ 4. ΠΟΥ. 7, 102 6 ἕ: ἀργείοισιν 
1 πεποίηνται ΒΕ 10. τὰ λεγόμενα --- ὀφείλω] οτι. ΒΕ 
11 σφιν ΒΕ 12 ἑστήκεε πᾶν δὴ Ηρτγ. 7, 162: ἕστηκεν εἶ 
5.Β 28) δὴ 18 τῷ ὟΥ: σφίσι προσεῖναι ἸιΌτ]. σφι εἶναι 
πρὸ Ηογτοδοίαβ 16 ἀλείνματα Εἰχοτηρ] πὶ ΤΌΣΠΘΌΙ: χείματα 
6Ὲ ἜΠΟῚ. 5.20. 22 19 Επ|͵ν. Απᾶγ, 448 10. καὶ οὐδὲν ΒῈ; 
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αράμενοι τοῖς Ἕλλησιν, ἀλλὰ διὰ τὴν ἡγεμονίαν καὶ 

Ἑ τῆς ἀρετῆς “ακεδαιμονίοις ἐκστάντες, κατήσχυναν 
τὸν Ἡρακλέα καὶ τὴν εὐγένειαν, οὐδ᾽ ἔστιν ἀντει- 
πεῖν. ὑπὸ Σιφνίοις γὰρ ἦν καὶ Κυϑνίοις ἄμεινον 
ἐλευϑεροῦν τοὺς “Ἑλληνας ἢ Σπαρτιάταις φιλονει- 

κοῦντας ὑπὲρ ἀρχῆς ἐγκαταλιπεῖν τοσούτους καὶ 

τοιούτους ἀγῶνας. εἰ δ᾽ αὐτοὶ ἦσαν οἱ ἐπικαλεσά- 
ὠενοι τὸν Πέρσην ἐπὶ τὴν ᾿Ελλάδα διὰ τὴν κακῶς 

ἑστῶσαν αὐτοῖς αἰχμὴν πρὸς Δακεδαιμονίους. πῶς 

οὐκ ἐμήδιξον ἀναφανδὸν ἥκοντος οὐδ᾽, εἰ μὴ συστρα- 

τεύειν ἐβούλοντο βασιλεῖ, τὴν γοῦν “ακωνικὴν ὑπο- 

λειπόμενοι κακῶς ἐποίουν, ἢ Θυρέας ἥπτοντο πάλιν 

ἢ τρόπον ἄλλον ἀντελαμβάνοντο καὶ παρηνώχλουν 
804 “ακεδαιμονίοις, μέγα βλάψαι δυνάμενοι τοὺς Ἕλ- 

ληνας., εἰ μὴ παρῆκαν εἰς Πλαταιὰς ἐκείνους ἔκστρα- 

τεῦσαι τοσούτοις ὁπλίταις; 

89, ᾽4λλ᾽ ᾿ϑηναίους γε μεγάλους ἐνταῦϑα τῷ 

λόγῳ πεποίηκε καὶ σωτῆρας ἀνηγόρευχε τῆς λλά- 
δος᾽ ὀρϑῶς γε ποιῶν καὶ δικαίως, εἰ μὴ πολλὰ καὶ 

βλάσφημα προσῆν τοῖς ἐπαίνοις. νῦν δέ “προδο- 
ϑῆναι μὲν ἂν λέγων ὑπὸ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων 
“ακεδαιμονίους, μονωθέντας δ᾽ ἂν καὶ ἀποδεξαμέ- 

νους ἔργα μεγάλα ἀποϑανεῖν γενναίως, ἢ πρὸ τού- 
του δρῶντας καὶ τοὺς ἄλλους “Ἕλληνας μηδίξοντας 

ὁμολογίη ἂν χρήσασϑαι πρὸς Ξέρξεα,᾽ δῆλός ἐστιν 

ῷ Ὦ-: κατήσχυναν ἂν 4 ὑπὸ Ὗἧ. σὺν Ν 20 Ἠϑργ. 
1.189 9292. ὙΥΘββθ!ηρὶα5 οχ Ἠογοδοίο: ὑποδεξαμένους 1100]. 
ἀποδειξαμένους Τὰ 24 τοὺς ἄλλους ἢ οχ Ἠογοαοΐο: τοὺς 
25 ὁμολογοίη ΒῈΙ 
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οὐ τοῦτο λέγων εἰς τὸν ᾿4ϑηναίων ἔπαινον, ἀλλ᾽ 
᾿4ϑηναίους ἐπαινῶν, ἵνα κακῶς εἴπῃ τοὺς ἄλλους Β 

ἅπαντας. τί γὰρ ἄν τις ἔτι δυσχεραίνοι, Θηβαίους 

ἀεὶ καὶ Φωκέας πικρῶς αὐτοῦ καὶ κατακόρως ἐξονει- 

5 δίζοντος. ὅπου καὶ τῶν προκινδυνευσάντων ὑπὲρ 

τῆς Ἑλλάδος τὴν οὐ γεγενημένην μέν, γενομένην 

δ᾽ ἄν, ὡς αὐτὸς εἰχάξει, καταψηφίξεται προδοσίαν; 

αὐτοὺς δὲ “ακεδαιμονίους ἐν ἀδήλῳ ϑέμενος ἐπη- 
πόρησεν, εἴτ᾽ ἔπεσον ἂν μαχόμενοι τοῖς πολεμίοις 

10 εἴτε παρέδωκαν ἑαυτούς, μικροῖς γε νὴ 4΄α τεκμη- 

ρίοις αὐτῶν ἀπιστήσας τοῖς περὶ Θερμοπύλας. 

80. Ζιηγούμενος δὲ συμπεσοῦσαν ναυαγίαν ταῖς Ο 

βασιλικαῖς ναυσὶ καὶ ὅτι πολλῶν χρημάτων ἐκπε- 

σόντων, ᾿Αμεινοκλῆς ὁ Κρησίνεω Μάγνης ἀνὴρ 
τι ὠφρελήϑη μεγάλως, χρυσία ἄφατα καὶ χρήματα περι- 

βαλόμενος "᾽ οὐδὲ τοῦτον ἄδηχτον παρῆκεν, ἀλλ᾽ ὁ 
μὲν τἄλλα᾽ φησίν “οὐκ εὐτυχέων εὑρήμασι μέγα 

πλούσιος ἐγένετο ἦν γάρ τις καὶ τοῦτον ἄχαρις 
συμφορὴ λυπεῦσα παιδοφόνος.᾽ τοῦτο μὲν οὖν παντὶ 

80 δῆλον, ὅτι τὰ χρυσᾶ χρήματα καὶ τὰ εὑρήματα καὶ 

τὸν ἐκβρασσόμενον ὑπὸ τῆς ϑαλάσσης πλοῦτον 

ἐπεισήγαγε τῇ ἱστορίᾳ, χώραν καὶ τόπον ποιῶν. ἐν 
ᾧ ϑήσεται τὴν ᾿Δμεινοκλέους παιδοφονίαν. 

1 τοῦτο ΤΟΣΠΘΡαΒ: τούτους 8 ἔτι δυσχεραίνοι Ἐ: 
ἐπιδυσχεραίνη ὁ οὐ] 46]. Ἐπηρουῖαβ [ἰβΡ. γεγενημένην 
μὲν Μ 1 δ᾽] ἀ6]. Ἐπηρθυῖυ8 10. Ἐ: εἰκάζοι ΒΕ 
14 Κρητίνεω ΗοΥ. 7, 190 15 γρυσία ΤαθΌμοΥαβ: χρύσεα 
16 τοῦτον Μ: τοῦτο 10. ἜΘΕΙ]. 1]. 18 ἦν] νὴ ΒΕ 
19 συμφορὴ --- παιδοφόνος Ἠεγοάοίαβ: συν 14 Β 10 Εἰ 
10. πάντη ΒΕ 20 χρήματα] ῥήματα ΒΕ 
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" 81. ᾿Δριστοφάνους δὲ τοῦ Βοιωτοῦ γράψαντος, 

ὅτι χρήματα μὲν αἰτήσας οὐκ ἔλαβε παρὰ Θηβαίων, 

ἐπιχειρῶν δὲ τοῖς νέοις διαλέγεσϑαι καὶ συσχολά- 

ξειν ὑπὸ τῶν ἀρχόντων ἐκωλύϑη δι᾽ ἀγροικίαν αὐτῶν 

καὶ μισολογίαν, ἄλλο μὲν οὐδέν ἐστι τεκμήριον" ὃ ὅ 

δ᾽ Ἡρόδοτος τῷ ᾿Δριστοφάνει μεμαρτύρηκε, δι᾽ ὧν 

τὰ μὲν ψευδῶς, τὰ δὲ διὰ ὅΞ, τὰ δὲ ὡς μισῶν καὶ 

διαφερόμενος τοῖς Θηβαίοις ἐγκέκληκε. Θεσσαλοὺς 

μὲν γὰρ ὑπ᾽ ἀνάγκης ἀποφαίνεται μηδίσαι τὸ πρῶ- 

Ἑ τον, ἀληϑῆ λέγων" καὶ περὶ τῶν ἄλλων ᾿Ελλήνων 10 

μαντευόμενος ὡς προδόντων ἂν Δακεδαιμονίους 
ν - 6 ς 3 δ ῇ 9 ᾿ς ἐδ ἩἈ Ὶ ᾿ς ς 

ὑπεῖπεν ὡς “οὐχ ἑκόντων ἀλλ ὑπ΄ ἀνάγκης ἁλιδκο- 

μένων κατὰ πόλεις". Θηβαίοις δὲ τῆς αὐτῆς ἀνάγκης 

οὐ δίδωσι τὴν αὐτὴν συγγνώμην, καίτοι πεντακο- 

σίους μὲν εἰς τὰ Τέμπη καὶ Μναμίαν στρατηγὸν ιὅ 

ἔπεμψαν, εἰς δὲ Θερμοπύλας ὅσους ἤτησε Δεωνίδαρ᾽ 

οὗ καὶ μόνοι σὺν Θεσπιεῦσι παρέμειναν αὐτῷ, τῶν 

ἄλλων ἀπολιπόντων μετὰ τὴν κύκλωσιν" ἐπεὶ δὲ 
τῶν παρόδων κρατήσας ὃ βάρβαρος ἐν τοῖς ὅροις 

ΕΒ ἦν καὶ Δημάρατος ὃ Σπαρτιάτης διὰ ξενίας εὔνους 30 

ὧν ᾿Δτταγίνῳ τῷ προεστῶτι τῆς ὀλιγαρχίας διεπρά- 

ξατο φίλον βασιλέως γενέσθαι καὶ ξένον, οἵ δ᾽ 
Ἕλληνες ἐν ταῖς ναυσὶν ἦσαν, πεξῇ δ᾽ οὐδεὶς προσ- 

1 ᾿Δριστοφάνους] Μαθ]16ν. 4 Ρ. 388 2 παρὰ Θηβαίων 
Ατηγούμβ: παρ᾽ Δϑηναίων 6 Ἡρόδοτος] 84. αὐτὸς Οο- 
Ῥούαβ 7 Ἰὰο. 8Β 6 βυρρ!θηὺ νου ]8 διὰ κολακείαν νοὶ 
δι᾿ ἔχϑραν Τυσπθραβ. δι᾽ ἄγνοιαν Ατηγοίαβ: δι᾽ ἀδικίαν ὙΥ. 
διαβόλως ΟοροίαβΒ. διαστρέφων τὴν ἀλήϑειαν ΗΘ ΘΓ ΘΗ18. 
Μαϊΐ διαβάλλων εἴ, ». 86 ἢ 8 Ηον. , 112 9 τοπρῶ- 
τον ΒΗ 116. 7.:..99 21. ἀτταγίνῳ Τ᾿ οχ Ηδγ. 9, 1: 

, 

ἀπαγίνω 
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ἤλαυνεν, οὕτω προσεδέξαντο τὰς διαλύσεις ὑπὸ τῆς 
΄, 3 ’ 3 ’ 2᾿ Ἁ ἤ 

μεγάλης ἀνάγκης ἐγκαταληφϑέντες. οὔτε γὰρ ϑά- 

λασσα καὶ νῆες αὐτοῖς παρῆσαν ὡς ᾿Αϑηναίοις, οὔτ᾽ 
ἀπωτάτω κατῴκουν ὡς Σπαρτιᾶται τῆς Ελλάδος ἐν 
μυχῶ, μιᾶς δ᾽ ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἡμισείας ἀπέχοντι 

τῷ Μήδῳ συστάντες ἐπὶ τῶν στενῶν καὶ διαγωνι- 
σάμενον μετὰ μόνων Σπαρτιατῶν χαὶ Θεσπιέων 

ἠτύχησαν. ὃ δὲ συγγραφεὺς οὕτως ἐστὶ δίκαιος, 86 
ὥστε “ Πακεδαιμονίους μὲν μονωϑέντας καὶ γενομέ- 
νους συμμάχων ἐρήμους τυχὸν ἄν φησιν ὁμολογίῃ 

χρήσασϑαι πρὸς Ξέρξεα "᾽ Θηβαίοις δὲ ταὐτὸ διὰ 
τὴν αὐτὴν ἀνάγχην παϑοῦσι λοιδορεῖται. τὸ δὲ 

μέγιστον καὶ κάλλιστον ἔργον ἀνελεῖν μὴ δυνηϑεὶς 

ὡς οὐ πραχϑὲν αὐτοῖς, αἰτίῃ φαύλῃ καὶ ὑπονοίᾳ 
διαλυμαινόμενος ταῦτ᾽ ἔγραφεν “οἱ μέν νυν ξύμμα- 

χοι οὗ ἀποπεμπόμενοι ὥὦχοντό τε ἀπιόντες καὶ ἐπεί- 
ϑοντο “εωνίδῃ᾽ Θεσπιέες δὲ καὶ Θηβαῖοι κατέμειναν 

μοῦνον παρὰ “ακεδαιμονίοισι" τούτων δὲ Θηβαῖοι 
μὲν ἀέκοντες ἔμενον καὶ οὐ βουλόμενοι" κατεῖχε 
γάρ ὄφεας Δεωνίδης ἐν ὁμήρων λόγῳ ποιεύμενος" 

Θεσπιέες δὲ ἕχόντες μάλιστα, οἱ οὐδαμᾶ ἔφασαν 
ἀπολιπόντες “εωνίδην καὶ τοὺς μετὰ τούτου ἀπαλ- 

λάξεσϑαι. εἶτ᾽ οὐ δῆλός ἐστιν ἰδίαν τινὰ πρὸς 
Θηβαίους ἔχων ὀργὴν καὶ δυσμένειαν, ὑφ᾽ ἧς οὐ 

ῷ Ὕ: ἐγκαταλειφϑέντες 11 χρήσασϑαν Οονοίμπθ 6χ 
Ηδι. 7,189: χρῆσϑαι Ὁ. ἔ: τὸ αὐτὸ 18 ἔργον] Θηβαίων 
ἔργον ἢ 14 αἰτίῃ] αἴγυτα που δὴ αἰτίᾳ Βουιρβθυῦ ΡΒ] αὔδΥ- 
Οἤα5 ἀυθίπτ νὰ. 16 οἵ ᾿ὶ οχ Ηου. 7, 222 17 ϑεσπιεῖς 
ΒΕ 20 ὁμήρου ΒῊῈ 21 οὐδαμᾶ] οὐκ ἩογτοάοίθιΒ 22 λεω- 
νίδη ΒῈῚ 10. μετὰ τούτου] μετ᾽ αὐτοῦ Ἠοινο  ἀθηι8 
10. ἀπαλλάξασϑαι ΒῈ 

Β 
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μόνον διέβαλε ψευδῶς καὶ ἀδίκως τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ 

οὐδὲ τοῦ πιϑανοῦ τῆς διαβολῆς ἐφρόντισεν, οὐδ᾽ 
ὅπως αὐτὸς ἑαυτῷ τἀναντία λέγων παρ᾽ ὀλίγους 

ἀνθρώπους οὐ φανεῖται συνειδώς; προειπὼν γὰρ 

ὡς “δ Δεωνίδης, ἐπεί τ᾿ ἤσϑετο τοὺς συμμάχους 

ἐόντας ἀπροϑύμους καὶ οὐκ ἐθέλοντας συγκινδυ- 

νεύειν, κελεύσαι σφέας ἀπαλλάττεσθαι" πάλιν μετ᾽ 
ὀλίγον λέγει τοὺς Θηβαίους ἄκοντας αὐτὸν κατα- 

σχεῖν, οὺς εἰκὸς ἦν ἀπελάσαι καὶ βουλομένους παρα- 
μένειν, εἰ μηδίζειν αἰτίαν εἶχον. ὅπου γὰρ οὐκ 

ἐδεῖτο τῶν μὴ προϑύμων., τί χρήσιμον ἦν ἀναμε- 
μυἴχϑαι μαχομένοις ἀνθρώπους ὑπόπτους: οὐ γὰρ 
δὴ φρένας εἶχε τοιαύτας ὁ τῶν Σπαρτιατῶν βασι- 

λεὺς καὶ τῆς Ελλάδος ἡγεμών, ὥστε “κατέχειν ἐν 

ὁμήρων λόγῳ᾽ τοῖς τριακοσίοις τοὺς τετρακοσίους 
ὅπλ᾽ ἔχοντας καὶ προσκειμένων ἔμπροσϑεν ἤδη καὶ 
ὄπισϑεν ἅμα τῶν πολεμίων" καὶ γὰρ εἰ πρότερον 

ἐν ὁμήρων λόγῳ ποιούμενος ἦγεν αὐτούς, ἔν γὲ 

τοῖς ἐσχάτοις εἰκὸς ἦν καιροῖς ἐκείνους τε “εωνίδα 

μηδὲν φροντίσαντας ἀπαλλαγῆναι καὶ “εωνίδαν 
δεῖσαι τὴν ὑπ᾽ ἐχείνων μᾶλλον ἢ τῶν βαρβάρων 
κύκλωσιν. ἄνευ δὲ τούτων, πῶς οὐ γελοῖος ὁ 4εω- 
νίδας, τοὺς μὲν ἄλλους “Ἕλληνας ἀπιέναι κελεύων 

ὡς αὐτίκα μάλα τεϑνηξόμενος, Θηβαίους δὲ κωλύων 

1 διέβλαψε ΒΕ 8 ἕ; τὰ ἐναντία 10. παρ᾽ ὀλέγους 
ἀνθρώπους} παρ᾽ ὀλίγους στίχους ΤῸ οὐπὶ Ατηγοίο. πᾶσιν 
ὀλίγου ἀνθρώποις ΝΥ. παραλογιζόμενος τοὺς ἀνϑρώπους 
ΘοΘΠΘΥ8 1 Π-: κελεύσας οἵ, Ηδγ. 7, 220 5. 1. 1, ὍΘ. 
9 καὶ ΒΕΒ)]ΘΘηΒ15: καὶ μὴ͵ 28 Τ᾿: ἀπεῖναι 24 Τ,ΘΟῃΙΟ.8: 
τεϑνηξομένους 

μι ὄ 



ΡῈ ἩΒΗΟΒΘΟΤῚ ΜΑΙΠΙΟΝΙΤΑΤΕ. 299 

ὡς ὑπ᾽ αὐτοῦ φυλάττοιντο τοῖς “Ἕλλησιν ἀποϑνή- 

ὅκειν μέλλοντος; εἰ γὰρ ὡς ἀληϑῶς ἐν ὁμήρων 

λόγῳ, μᾶλλον δ᾽ ἀνδραπόδων, περιῆγε τοὺς ἄνδρας, 

οὐ κατέχειν ὥφειλεν αὐτοὺς μετὰ τῶν ἀπολουμένων,. 

5 ἀλλὰ παραδοῦναι τοῖς ἀπιοῦσι τῶν ᾿Ελλήνων. ὃ δὲ 
λοιπὸν ἦν τῶν αἰτέων εἰπεῖν “ἴσως δὲ ἀπολουμένους 
κατεῖχε" καὶ τοῦτ᾽ ἀνήρηκεν ὃ συγγραφεύς, οἷς περὶ 
τῆς φιλοτιμίας τοῦ Μεωνίδου χατὰ λέξιν εἴρηκε 

ταῦτά τε δὴ ἐπιλεγόμενον “Πεωνίδην καὶ βουλόμενον 

τὸ καταϑέσϑαι κλέος μοῦνον Σπαρτιητέων ἀποπέμψαι 
τοὺς συμμάχους μᾶλλον ἢ τῇσι γνώμῃσι διενεχϑ ἕν- 

τας. ὑπερβολὴ γὰρ εὐηϑείας ἦν, ἧς ἀπήλαυνε δόξης 
τοὺς συμμάχους κατέχειν μεϑέξοντας τοὺς πολε- 

μίους. ὅτι τοίνυν οὐ διεβέβλητο τοῖς Θηβαίοις ὃ 

ι “ξεωνίδας, ἀλλὰ καὶ φίλους ἐνόμιξε βεβαίους. ἐκ 

τῶν πεπραγμένων δῆλόν ἐστι. καὶ γὰρ παρῆλϑεν 

εἰς Θήβας ἄγων τὸ στράτευμα καὶ δεηϑεὶς ἔτυχεν 

οὗ μηδὲ εἷς ἄλλος, ἐν τῷ ἱερῷ κατακοιμηϑῆναι τοῦ 

Ἡρακλέους, καὶ τὴν ὄψιν ἣν εἶδεν ὄναρ ἐξήγγειλε 
50 τοῖς Θηβαίοις" ἔδοξε γὰρ ἐν ϑαλάσσῃ πολὺν ἐχούσῃ 

καὶ τραχὺν κλύδωνα τὰς ἐπιφανεστάτας καὶ μεγίστας 

πόλεις τῆς “Ελλάδος ἀνωμάλως διαφέρεσϑαι καὶ σα- 

λεύειν, τὴν δὲ Θηβαίων ὑπερέχειν τε πασῶν καὶ 

μετέωρον ἀρϑῆναι πρὸς τὸν οὐρανὸν εἶτ᾽ ἐξαίφνης 

4 Ἐ: ἀπολλυμένων 6 ἴσως δὲ] ὅτι ὡς Μ 1. Ταχτθ- 
Ῥυ85: ἀπολουμένων. ὙΝ γοῖρῶ ἴσὼς δὲ ἀπολουμένων σ]οβδθτηδ, 
δια ΘΌΡοΥῖ5 ἀπολλυμένων φαυϊαῦ 8 εἴρηκε Χ: 98Β 6--ΤῈ»} 
9 τε ἢ οχ Ηρϑγ. 7,220: δ᾿ 10. Μ“εωνέδεα ΒΒ 1[10 μοῦνον 
Ηδτγοάοίαβ: μούνων 11 ἢ γνώμῃ ἰάθῃι 

10 

1’ 
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ἀφανῆ γενέσϑαι" καὶ ταῦτα μὲν ἦν ὅμοια τοῖς ὕστε- 
οον χρόνῳ πολλῷ συμπεσοῦσι περὶ τὴν πόλιν. 

866, 81. Ὁ δ᾽ ᾿Πρόδοτος ἐν τῇ διηγήσει τῆς μάχης 
καὶ τοῦ “εωνίδου τὴν μεγίστην ἠμαύρωκε πρᾶξιν, 

αὐτοῦ πεσεῖν πάντας εἰπὼν ἐν τοῖς στενοῖς περὶ τὸν ὅ 

Κολωνόν᾽ ἐπράχϑη δ᾽ ἄλλως. ἐπεὶ γὰρ ἐπύϑοντο 
νύχτωρ τὴν περίοδον τῶν πολεμίων, ἀναστάντες 

ἐβάδιξον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον καὶ τὴν σκηνὴν ὀλίγου 
δεῖν βασιλέως. ὡς ἐκεῖνον αὐτὸν ἀποκτενοῦντες καὶ 

περὶ ἐκείνῳ τεϑνηξόμενοι" μέχρι μὲν οὖν τῆς σκη- τὸ 
νῆς ἀεὶ τὸν ἐμποδὼν φονεύοντες, τοὺς δ᾽ ἄλλους 
τρεπόμενοι προῆλϑον᾽ ἐπεὶ δ᾽ οὐχ εὑρίσκετο ᾿Ξέρξης, 

Β ξητοῦντες ἐν μεγάλῳ καὶ ἀχανεῖ στρατεύματι καὶ 

πλανώμενοι μόλις ὑπὸ τῶν βαρβάρων πανταχόϑεν 

περιχυϑέντων διεφρϑάρησαν. ὅσα δ᾽ ἄλλα πρὸς τι8 

τούτῳ τολμήματα καὶ ῥήματα τῶν Σπαρτιατῶν 

παραλέλοιπεν, ἐν τῷ “εωνίδου βίῳ γραφήσεται" 
μικρὰ δ᾽ οὐ χεῖρόν ἐστι καὶ νῦν διελθεῖν. ἀγῶνα 

μὲν γὰρ ἐπιτάφιον αὐτῶν ἠγωνίσαντο πρὸ τῆς ἐξό- 
δου καὶ τοῦτον ἐθεῶντο πατέρες αὐτῶν καὶ μητέρες" 30 

αὐτὸς δ᾽ ὁ “εωνίδας πρὸς μὲν τὸν εἰπόντα παντε- 
λῶς ὀλίγους ἐξάγειν αὐτὸν ἐπὶ τὴν μάχην ᾿ πολλοὺς 
μὲν ἔφη τεϑνηξομένους᾽" πρὸς δὲ τὴν γυναῖκα, 

πυνϑανομένην ἐξιόντος εἴ τι λέγοι, μεταστραφεὶς 
Ο εἶπεν ᾿ἀγαϑοῖς γαμεῖσϑαι καὶ ἀγαϑὰ τίκτειν. ἐν 35 

8 ὀλίγου δεῖν] 46]. Β, ργορίδι ἴπβθαα. 1πι 10. 9 ἐκεῖνον) 
ἐκεῖ ἢ 12 ἕ: ηὑρίσκετο 11 παραλέλοιπεν ἘΎΆΡΤΩ. 88, 2: 
καταλέλοιπεν 19 αὐτῶ ΒἑᾺ 28 μὲ»] μὲν οὖν Οοθρούυβ. 
μὴν ΗἨογνογάθησβ, οἷ Ρ. 228 ὁ 
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ὃὲ Θερμοπύλαις μετὰ τὴν κύκλωσιν δύο τῶν ἀπὸ- 
γένους ὑπεξελέσϑαι βουλόμενος ἐπιστολὴν ἐδίδου 
τῷ ἑτέρῳ καὶ ἔπεμπεν" ὃ δ᾽ οὐκ ἐδέξατο φήσας μετ᾽ 
ὀργῆς 'μαχατάς τοι, οὐκ ἀγγελιαφόρος. εἱπόμαν "" 

᾿ 3. 2 ’ 3 "»" , . , “- 

τὸν δ᾽ ἕτερον ἐχέλευεν εἰπεῖν τι πρὸς τὰ τέλη τῶν 

10 

1ὅ 

20 

Σπαρτιατῶν" ὃ δ᾽ ἀπεκρίνατο τῷ πράγματι, καὶ τὴν 
ἀσπίδα λαβὼν εἰς τάξιν κατέστη. ταῦτ᾽ οὐκ ἄν τις 
ἐπετίμησεν, ἄλλου παραλιπόντος" ὃ δὲ τὴν ᾿Ζμάσι- 

δος ἀποψόφησιν καὶ τὴν τῶν ὄνων τοῦ κλέπτου 

προσέλασιν καὶ τὴν τῶν ἀσκῶν ἐπίδοσιν καὶ πολλὰ 
τοιαῦτα συναγαγὼν καὶ διαμνημονεύων, οὐκ ἀμελείᾳ 

δόξειεν ἂν καὶ ὑπεροψίᾳ προΐεσϑαι καλὰ μὲν ἔργα 

καλὰς δὲ φωνὰς -ἀλλ᾽ οὐκ εὐμενὴς ὧν π 

οὐδὲ δίκαιοο. 

99. Τοὺς δὲ Θηβαίους πρῶτον μέν φησι ᾿μετὰ 
τῶν “Ελλήνων ἐόντας μάχεσϑαι ὑπ᾽ ἀνάγκης ἐχομέ- 

νους οὐ γὰρ μόνον Ξέρξης, ὡς ἔοικεν, ἀλλὰ καὶ 

“εωνίδας μαστιγοφόρους εἶχεν ἑπομένους. ὑφ᾽ ὧν 
οἱ Θηβαῖον παρὰ γνώμην ἠναγκάξοντο μαστιγού- 

ὠδνον μάχεσϑαι. καὶ τίς ἂν ὠμότερος τούτου γέ- 

ψοιτοὸ συχοφάντης, ὃς μάχεσϑαι μὲν ὑπ᾽ ἀνάγκης 
φησὶ τοὺς ἀπελϑεῖν καὶ φεύγειν δυναμένους, μη- 
δίσαι δ᾽ ἑκόντας, οἷς οὐδεὶς παρῆν βοηϑῶν; ἕξῆς 

δὲ τούτοις γέγραφεν, ὅτι τῶν ἄλλων ἐπειγομένων 

3 ,ὔ 

ρὺς ἐνίους 

85 ἐπὶ τὸν Κολωνὸν ἀποσχισϑέντες οἵ Θηβαῖοι χεῖράς 

8 τῷ ΝΥ 6 τῷ πράγματι Ἰάθτη: τὰ πράγματα 9. ΗθδΥ. 
2. 102 [Ό. 14. 2,121 [1ὧ προσέλευσιν ΒΒΙῚ [Ὁ. καὶ ἄλλα 
πολλὰ ἢ. ΜοΙ]ΐὰ5 καὶ πολλὰ ἄλλλ 1 πρῶτον ΒΕ51]66Π515: 
πρῶτος ΒΕ. τέως Ἐ᾿ οχ Ηθν. ἴ, 2388 19 μαστιγούμενοι] ἀΕΪ. 
Οοραδίαβ 

ῬΙαίασομὶ Μοναϊΐα. ὙΟ]. Υ. 10 
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τε προἕτεινον καὶ ἤισαν ἄσσον τῶν βαρβάρων, λέ- 

γοντὲς τὸν ἀληϑέστατον τῶν λόγων, ὡς μηδίσειαν, 

καὶ γῆν τε καὶ ὕδωρ ἔδοσαν βασιλεῖ, ὑπὸ δ᾽ ἀνάγκης 

ἐχόμενοι εἰς Θερμοπύλας ἀπικοίατο καὶ ἀναίτιοι εἶεν 

τοῦ τρώματος τοῦ γενομένου βασιλεῖ" ταῦτα λέγον- 

τες περιεγένοντο" εἶχον γὰρ καὶ Θεσσαλοὺς τούτων 

τῶν λόγων μάρτυρας. ὅρα διὰ τοσούτων ἐν βαρβά- 

ροις χραυγαῖς καὶ παμμιγέσι ϑορύβοις καὶ φυγαῖς 

καὶ διώξεσιν ἀκουομένην δικαιολογίαν καὶ μαρτύ- 
ρῶν ἀνάκρισιν καὶ Θεσσαλοὺς μεταξὺ τῶν φονευο- 

’ Ά, ὔ [πὸ Ψ Ἄ 7 ἊΝ Ἁ οὖ 

μένων καὶ πατουμένων ὑπ΄ ἀλλήλων παρὰ τὰ στενὰ 

Ε Θηβαίοις συνδικοῦντας, ὅτι τῆς ᾿Ελλάδος αὐτοὺς 

κρατοῦντας ἄχρι Θεσπιέων ἔναγχος ἐξήλασαν μάχῃ 
ἐᾷ Ἁ Χ 2 ν᾿ 9 ’, 

. περιγενόμενοι καὶ τὸν ἄρχοντα “ατταμύαν ἀποκτεί- 

ναντες. ταῦτα γὰρ ὑπῆρχε Βοιωτοῖς τότε καὶ Θετ- 

ταλοῖς πρὸς ἀλλήλους. ἐπιεικὲς δὲ καὶ φιλάνϑρωπον 

οὐδέν. ἀλλὰ δὴ τῶν Θεσσαλῶν μαρτυρούντων, πῶς 

περιεγένοντο Θηβαῖοι; τοὺς μὲν αὐτῶν ἀπέχτειναν 

οἵ βάρβαροι προσιόντας᾽ ὡς αὐτὸς εἴρηκε ἱτοὺς δὲ 
πλεῦνας. κελεύσαντος Ξέρξεω. ἔστιξαν στίγματα 

7 9 ῇ 9 , - »- , 

βασιλήια, ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ στρατηγοῦ Δεοντιά- 

861 δεω᾽. οὔτε Δεοντιάδης ἐν Θερμοπύλαις ἦν στρα- 

τηγός. ἀλλ᾽ ᾿Δνάξανδρος, ὡς ᾿Δριστοφάνης ἐκ τῶν 

κατ᾽ ἄρχοντας ὑπομνημάτων ἱστόρησε καὶ Νίκαν- 

δρος ὁ Κολοφώνιος" οὔτε γιγνώσκει τις ἀνθρώπων 

1 Ἠογοάοίαβ: προέτειναν ἰῇ. ἤισαν Τυγμοῦυβ: ἦσαν 
2. μηδίξουσι ἰάθτα οὐπὶ Ἠογοάοίο 8. ἐν πρώτοισι ἔδοσαν 
Ἡοτοδοῦύυβ 4 Ἰάθτῃ: ἀπικέατο 14 Μ: παραγενόμενοι 
10. ἢ: ἀποκτείνοντες 18 τοὺς μὲν γὰρ Ιάᾶθρῃῃ 19 δὲ ἕ: δέ τι 
ΒῈ οχ ἀἰδορταρ θὰ 22 ἀλλ᾽ οὔτε ἢἃὶ Ξ-28 ᾿Δριστοφάνης --- 
Νώιανδρος]) εἴ. ΜΈΘΙ1ον, 4 Ῥ. 838 Ὁ ἀνϑρώπους ΒῈ 
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πρὸ Ἡροδότου στιχϑέντας ὑπὸ Ξέρξου Θηβαίους. 
ἐπεὶ μέγιστον ἦν ἀπολόγημα τῆς διαβολῆς καὶ καλῶς 

εἶχε τὴν πόλιν ἀγάλλεσϑαι τοῖς στίγμασιν ἐχείνοις, 

ὡς Ξέρξου δικάσαντος ἐχϑίστοις χρήσασϑαι “εωνίδῃ 

ὅ καὶ “εοντιάδῃ" τοῦ μὲν γὰρ ἠκίδσατο πεπτωκότος 

τὸ σῶμα, τοῦ δὲ ξῶντος ἔστιξεν. ὁ δὲ τὴν μὲν εἰς 
“εωνίδαν ὠμότητα δήλωμα ποιούμενος, ὅτι μάλιστα 

δὴ ἀνδρῶν ὁ βάρβαρος ἐϑυμώϑη ζῶντι Ζεωνίδῃ. 

Θηβαίους δὲ καὶ μηδίζοντας λέγων ἐν Θερμοπύλαις 

10 στιχϑῆναι χαὶ στιχϑέντας αὖϑις ἐν Πλαταιαῖς μη- 

δίζειν προϑύμως δοκεῖ μοι. καϑάπερ ᾿Ιπποκλείδης 

ὁ τοῖς σκέλεσι χειρονομῶν ἐπὶ τῆς τραπέζης, εἰπεῖν 
ἂν ἐξορχούμενος τὴν ἀλήϑειαν “οὐ φροντὶς ᾿Ηροδότῳ᾽. 

94. Ἔν δὲ τῇ ὀγδόῃ 'τοὺς “Ἑλληνάς φησι κατα- 
ιό δειλιάσαντας ἀπὸ τοῦ ᾿Δρτεμισίου δρησμὸν βουλεύ- 

εσϑαι ἔσω εἰς τὴν “Ελλάδα, καὶ τῶν Εὐβοέων δεο- 

μένων ὀλίγον ἐπιμεῖναι χρόνον. ὅπως ὑπεκϑοῖντο 

γενεὰς καὶ τὸ οἰχετικόν, ὀλιγωρεῖν, ἄχρι οὗ Θεμι- 

στοκλῆς ἀργύριον λαβὼν Εὐρυβιάδῃ τε μετέδωκε 

0 καὶ ᾿Δδειμάντῳ τῷ Κορινθίων στρατηγῷ᾽ τότε δὲ 

μεῖναι καὶ διαναυμαχῆσαι πρὸς τοὺς βαρβάρους". 

ὁ μὲν Πίνδαρος οὐκ ὧν συμμάχου πόλεως ἀλλὰ 
μηδίζειν αἰτίαν ἐχούσης. ὅμως τοῦ ᾿“ρτεμισίου 

ὠνησϑεὶς ἐπιπεφώνηκεν 

“Ἢ ᾿ὅϑι παῖδες ᾿4ϑαναίων ἐβάλοντο φαεννὰν 
κρηπῖδ᾽ ἐλευϑερίας.᾽ 

4 δικαιώσαντος ᾿ὺ 17 προσμεῖναι Ἦθργ. 8, 4 18: 
ἄχρις 25. Βουσξ. 1 ρΡ. 891 10. Βοροκῃῖαβ: ἀϑηναίων 
10. ἐβάλλοντο ΒῈ 

10 

σ 
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Ἡρόδοτος δέ, ὑφ᾽ οὗ κεκοσμῆσϑαι τινὲς ἀξιοῦσι τὴν 
“Ελλάδα, δωροδοκίας καὶ κλοπῆς ἔργον ἀποφαίνει 

τὴν νίκην ἐχείνην γενομένην καὶ τοὺς “Ἕλληνας 

ἀκουσίως ἀγωνισαμένους, ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ἐξα- 

πατηϑέντας ἀργύριον λαβόντων. καὶ τοῦτο πέρας 

οὐ γέγονεν αὐτῷ τῆς κακοηϑείας᾽ ἀλλὰ πάντες μὲν 
ἄνϑρωποι σχεδὸν ὁμολογοῦσι ταῖς ναυμαχίαις αὐτόϑι 

κρατοῦντας τοὺς “Ἕλληνας ὕμως ὑφέσϑαι τοῦ ᾽4ρτε- 
μισίου τοῖς βαρβάροις. τὰ περὶ Θερμοπύλας ἀκού- 

5. ὡλ Χ ΓΥ “ : - ἢ σαντας᾽ οὐδὲ γὰρ ἦν ὄφελος ἐνταῦϑα καϑημένους 
φρουρεῖν τὴν ϑάλασσαν, ἐντὸς Πυλῶν τοῦ πολέμου 
γεγονότος καὶ Ξέρξου τῶν παρόδων κρατοῦντος. 

Ἡρόδοτος δέ. πρὶν ἀπαγγελῆναι τὸν “εωνίδου ϑά- 9 ΠΡ )7γξἕλη 
ΒΩ " Χ ἰχό ’ 9 

νατον. ἤδη ποιεῖ τοὺς Ελληνας βουλευομένους ἀπο- 

διδράσκειν" λέγει δ᾽ οὕτω ἱτρηχέως δὲ περιεφϑέντες, 
Ν »} Ὡ 2 -» - ἊΣ ς Ἁ “- 

καὶ οὐχ ἥκιστα “ϑηναῖοι, τῶν αὖ ἡμίσειαν τῶν 

νεῶν τετρωμέναι ἦσαν, δρησμὸν ἐβούλευον εἰς τὴν 
Ἑλλάδα". καίτοι τὴν πρὸ τοῦ ἀγῶνος ἀναχώρησιν 

οὕτως ὀνομάσαι μᾶλλον δ᾽ ὀνειδίσαι δεδόσϑω" ὃ 
δὲ καὶ πρότερον δρασμὸν εἶπεν καὶ νῦν δρασμὸν 
ὀνομόξει καὶ μετ᾽ ὀλίγον πάλιν ἐρεῖ δρασμόν" οὕτω 
πικρῶς τῷ δήματι προσπέφυκε. “ἱτοῖς δὲ βαρβάροισι 

αὐτίκα μετὰ ταῦτα πλοίῳ ἦλθε ἀνὴρ “Ἑστιαιεύς, 

ἀγγέλλων τὸν δρησμὸν τὸν ἀπ᾽ ᾿Αρτεμισίου τῶν 

1ὅ περιεφϑέντες Τὺ ὁχ Ηδγ. 8,18: περιερχϑέντες «αὖ περι- 
ενεχϑέντες 10 αἵ ἡμίσεαι --- ἐβουλεύοντο ἔσω ἐς τὴν 
Ἑλλάδα Ἡρυνοτάθητβ 60]]. Ρ. 8601 Ὁ 22 πικρῶς] γλίσχρως 
ὟΝ ἰν. ἕ: βαρβάροισιν --- ἦλϑεν 28 ἹΙστιαιεὺς ἩἨογοοῖῃβ 
ῶὃ4 τὸν ἀπ᾽ ῈΘΌΠποΥ5 οχ ΠΘυ. 8, 28: τὸν 10. τῶν ἰᾶθῃι: 
τὸν τῶν δαὺ τὸν τὸν 

΄ι 

μ᾿ σι 
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Ἑλλήνων" οἱ δὲ ὑπὸ ἀπιστίης τὸν μὲν ἀγγέλλοντα 

εἶχον ἐν φυλακῇ, νέας δὲ ταχείας ἀπέστειλαν προ- 
κατοψομένας᾽. τί σὺ λέγεις; ἀποδιδράσκειν ὡς κεκρα- 

τημένους, οὺἣς οἵ πολέμιοι μετὰ τὴν μάχην ἀπιστοῦσι 
φεύγειν ὧς πολὺ χρατοῦντας; εἶτα πιστεύειν ἄξιον 

τούτῳ γράφοντι περὶ ἀνδρὸς ἢ πόλεως μιᾶς, ὃς ἕνὶ 

ϑήματι τὸ νίκημα τῆς “Ελλάδος ἀφαιρεῖται καὶ τὸ ᾿ 

τρόπαιον καθαιρεῖ καὶ τὰς ἐπιγραφάς. ἃς ἔϑεντο 

παρὰ τῇ ᾿ἀρτέμιδι τῇ Προσηῴᾳ, κόμπον ἀποφαίνει 

καὶ ἀλαξονείαν; ἔχει δ᾽ οὕτω τοὐπίγραμμα 

“παντοδαπῶν ἀνδρῶν γενεὰς ᾿Ζ4σίας ἀπὸ χώρας 

παῖδες ᾿“ϑηναίων τῷδε ποτ᾽ ἐν πελάγει 

ναυμαχίᾳ δαμάσαντες, ἐπεὶ στρατὸς ὥλετο Μήδων, 
σήματα ταῦτ᾽ ἔϑεσαν παρϑένῳ ᾿Ζρτέμιδι.᾽ἢ 

ἐν μὲν οὖν ταῖς μάχαις οὐκ ἔταξε τοὺς “Ελληνας 868 

οὐδ᾽ ἐδήλωσεν ἣν ἑκάστη πόλις ἔχουσα χώραν ἐναυ- 
μάχησε, κατὰ δὲ τὸν ἀπόπλουν, ὃν αὐτὸς δρασμὸν 

προσαγορεύει, πρώτους φησὶ Κορινϑίους πλεῖν 

ὑστάτους δ᾽ ᾿4ϑηναίους. 

80. Ἔδει μὲν οὖν μηδὲ τοῖς μηδίσασιν ᾿Ελλή- 
νῶν ἄγαν ἐπεμβαίνεν, καὶ ταῦτα Θούριον μὲν ὑπὸ 

τῶν ἄλλων νομιξόμενον αὐτὸν δὲ ᾿4λικαρνασέων 

περιεχόμενον, οἱ “Ζ΄ωριεῖς ὄντες μετὰ τῆς γυναικω- 

νίτιδος ἐπὶ τοὺς “Ἕλληνας ἐστράτευσαν" ὁ δὲ τοσοῦ- 

τον ἀποδεῖ τοῦ πραότερον ὀνομάζειν τὰς τῶν μηδι- 

9 Προσηῴᾳ Χ εχ Υὐ. ΤΠοτα. ὁ.8: προσ 1Β ὅ 8 10 ὃ: 
τὸ ἐπίγραμμα 11 νιᾶ. ῬΥθρου. [πβουϊρῦ. Ρ. 85 10. ᾿Ζσίης 
γι. Τθι. ὁ. 8 18 ναυμαχίῃ Θδάθιῃ 18 Ηϑργ. 8, 21 

, 32 ὀνομαζόμενον ΟοὈΘὗτ5 20 Βχηροτῖαβ: πρότερον 
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Β σάντων ἀνάγκας, ὥστε περὶ Θετταλῶν διηγησάμενος, 

ὅτι Φωκεῦσιν, ἐχϑροῖς καὶ πολεμίοις οὖσι, προῦσ- 
ἔπεμψαν, ἐπαγγελλόμενοι τὴν χώραν αὐτῶν ἀβλαβῆ 

διαφυλάξειν, εἰ πεντήκοντα τάλαντα μισϑὸν λάβοιεν, 

ταῦτα περὶ Φωκέων γέγραφεν αὐτοῖς ὀνόμασιν “οἱ ὅ 

γὰρ Φωκεῖς μοῦνοι τῶν ταύτῃ ἀνθρώπων οὐκ ἐμή- 

διξζον, κατ᾽ ἄλλο μὲν οὐδέν, ὡς ἐγὼ συμβαλλόμενος 
εὑρίσκω, κατὰ δὲ τὸ ἔχϑος τὸ Θεσσαλῶν" εἰ δὲ 
Θεσσαλοὶ τὰ Ελλήνων ηὖξον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἐμή- 
διξζον ἂν οἵ Φωκεῖς΄. καίτοι μετὰ μικρὸν αὐτὸς 

ἐρεῖ τρισκαίδεκα πόλεις τῶν Φωκέων ὑπὸ τοῦ βαρ- 
βάρου κατακεκαῦσϑαι, διεφϑάρϑαι τὴν χώραν, ἐμ- 

Ο πεπρῆσϑαι τὸ ἐν "Ἄβαις ἱερόν, ἄνδρας ἀπολωλέναι 
καὶ γυναῖκας, ὅσοι μὴ διαφυγόντες ἔφϑησαν εἰς 

τὸν Παρνασόν. ἀλλ᾽ ὅμως τοὺς τὰ ἔσχατα παϑεῖν τ 
ἐπὶ τῷ μὴ προέσϑαι τὸ καλὸν ὑπομείναντας εἰς τὴν 
αὐτὴν ἔϑετο κακίαν τοῖς προϑυμότατα μηδίσασι" 

καὶ τὰ ἔργα τῶν ἀνδρῶν ψέξαι μὴ δυνηϑεὶς αἰτίας 

ἐχάϑητο φαύλας καὶ ὑπονοίας ἐπὶ τοῦ γραφείου 

μι 0 

συντιϑεὶς κατ᾽ αὐτῶν καὶ κελεύων οὐκ ἀφ᾽ ὧν 30 
ἔπραξαν, ἀλλ᾽’ ἀφ’ ὧν ἔπραξαν ἄν, εἰ μὴ ταῦτα 
Θεσσαλοῖς ἔδοξε, κρίνεσϑαι τὴν διάνοιαν αὐτῶν, 
ὥσπερ χώρας ἀντειλημμένης ὑφ᾽ ἑτέρων τῆς προ- 

Ὁ δοσίας ἀπολειφϑέντας. εἰ τοίνυν Θεσσαλούς τις 

ἐπιχειρεῖ τοῦ μηδισμοῦ παραιτεῖσϑαι, λέγων ὡς οὐ 36. 

ὅ Ἠδγ. 8, 80 1 κατ᾽ ἄλλο μὲν οὐδὲν ὡς] 180. 148 
161 9 ηὔξουν ΒῈ 10. τηϑ]} τὰ δοκεῖν οἵ. Ηδγ. 8, 80 
41 6 1: 8, 9 88. 18 “4βαις] ἄμβραις ΒῈῚ 19 ἐπὶ τοῦ 
γραφείου] ἀπίστους τῷ γραφείῳ Βθυνογάθηθβ. οἷ, Ρ. 1120 ὁ 
21 ἀλλ᾽. ἀφ’ ὧν ἔπραξαν ἂν Μ οχ οοᾶ, γοίογο Ρ 
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ταῦτ᾽ ἐβούλοντο, τῇ δὲ πρὸς Φωκέας διαφορᾷ τοῖς 
“Ἕλλησι προστιϑεμένους ὁρῶντες αὐτοὶ παρὰ γνώ- 

μὠην ἐμήδισαν, ἄρ᾽ οὐκ ἂν αἴσχιστα κολακεύειν ἔδοξε 

καὶ πρὸς ἑτέρων χάριν αἰτίας χρηστὰς ἐπὶ πράγμασι 

φαύλοις πορίζων διαστρέφειν τὴν ἀλήϑειαν; ἐγὼ 

μὲν οἶμαι. πῶς οὖν οὐ περιφανέστατα δόξει συκο- 
φαντεῖν ὁ μὴ δι᾽ ἀρετὴν τὰ βέλτιστα Φωκεῖς ἕλο- 
μένους ἀποφαινόμενος, ἀλλ᾽ ὅτι τἀναντία Θεσσαλοὺς 
ἔγνωσαν φρονοῦντας; οὐδὲ γὰρ εἰς ἑτέρους, ὥσπερ 

εἴωϑεν, ἀνάγει τὴν διαβολὴν ἀκηκοέναι λέγων ἀλλ᾽ 
αὐτὸς εὑρίσκειν συμβαλλόμενος. εἰπεῖν οὖν ἔδει τὰ 

τεχμήρια, δι᾿ ὧν ἐπείσϑη τοὺς ὅμοια πράττοντας 

τοῖς ἀρίστοις ταὐτὰ τοῖς φαυλοτάτοις διανοηθῆναι" 

τὸ γὰρ τῆς ἔχϑρας γελοῖόν ἐστιν" οὔτε γὰρ 4 {ἐγι- 

νήτας ἐκώλυσεν ἡ πρὸς ᾿4ϑηναίους διαφορὰ καὶ 

Χαλκιδεῖς ἡ πρὸς ᾿Ερετριέας καὶ Κορινϑίους ἡ πρὸς 
Μεγαρέας τῇ Ἑλλάδι συμμαχεῖν. οὐδ᾽ αὖ πάλιν 
Θεσσαλοὺς μηδίζοντες οἵ πολεμιώτατον Μακεδόνες 

τῆς πρὸς τὸν βάρβαρον φιλίας ἀπέστρεψαν" τὰς γὰρ 

ἰδίας ἀπεχϑείας ὃ κοινὸς ἀπέκρυψε κίνδυνος, ὥστε 
τῶν ἄλλων παϑῶν ἐκπεσόντας ἢ τῷ καλῷ δι᾽ ἀρετὴν 
ἢ τῷ συμφέροντι δι’ ἀνάγκην προστίϑεσθϑαι τὴν 

γνώμην. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ἀνάγκην ἐχεί- 
νην, ἢ κατελήφϑησαν ὑπὸ Μήδοις γενέσθαι. πάλιν 

5ὅ μετεβάλοντο πρὸς τοὺς “Ἑλληνας οἱ ἄνδρες, καὶ 

“ακράτης μὲν αὐτοῖς ὁ Σπαρτιάτης ἄντικρυς ἐμαρτύ- 

θΘησεν᾽ αὐτὸς δ᾽ ὁ Ἁ«Ηρόδοτος ὥσπερ ἐκβιασϑεὶς ἐν 

18 ὃ: τὰ αὐτὰ 106 Κορινϑίους ἡ ἢ: Κορινϑίους ἢ ΒΕ 
18 1Ιᾶ6π1: μηδίζοντας 21 Ἡρόδοτος] 9, 81. 
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τοῖς Πλαταιικοῖς ὁμολογεῖ καὶ Φωκέας παραγενέσϑαι 
τοῖς “Ἕλλησιν. 

86. Οὐ δεῖ δὲ ϑαυμάξειν, εἰ τοῖς ἀτυχήσασιν. 
ἔγκειται πικρῶς, ὅπου καὶ τοὺς παραγενομένους καὶ 

809 συγκινδυνεύσαντας εἰς τὴν τῶν πολεμίων μερίδα ὅ 

καὶ προδοτῶν μετατίϑησι. ᾿Νάξιοι γὰρ τρεῖς ἔπεμ- 

ψαν τριήρεις συμμάχους τοῖς βαρβάροις, εἷς δὲ τῶν 

τριηράρχων ΖΙημόκριτος ἔπεισε τοὺς ἄλλους ἐλέσϑαι 

τὰ τῶν ᾿Ελλήνων. οὕτως οὐδ᾽ ἐπαινεῖν ἄνευ τοῦ 
ψέγειν οἶδεν, ἀλλ᾽ ἵν᾽ εἷς ἀνὴρ ἐγκωμιασϑῆῇ. πόλιν τὸ 
ὅλην δεῖ κακῶς ἀκοῦσαι καὶ δῆμον. ἀντιμαρτυρεῖ 

δ᾽ αὐτῷ τῶν μὲν πρεσβυτέρων ᾿Ελλάνικος τῶν δὲ 
νεωτέρων Ἔφορος, ὁ μὲν ἕξ ὁ δὲ πέντε ναυσὶ τοὺς 
Ναξίους ἐλϑεῖν τοῖς “λλησι βοηϑοῦντας ἱστορήδας. 

αὐτὸς δὲ καὶ παντάπασιν ἑαυτὸν ὁ ̓ Ηρόδοτος ἐξελέγχει 15 

ταῦτα πλαττόμενον. οὗ μὲν γὰρ Ναξίων ὡρογράφοι 
Β λέγουσι καὶ πρότερον Μεγαβάτην ἀπώδασϑαι ναυσὶ 

διακοσίαις ἐπιπλεύσαντα τῇ νήσῳ, καὶ Ζἄτιν αὖϑιο 
τὸν στρατηγὸν ἐξελάσαι καταπλεύσαντα πλοίοις ἕκα- 

τόν, εἰ δέ, ὡς ᾿Ηρόδοτος εἴρηκεν ἀλλαχόϑι. τὴν 30 

μὲν πόλιν αὐτῶν ἐμπρήσαντες διέφϑειραν, οἵ δ᾽ 
ἄνθρωποι καταφυγόντες εἰς τὰ ὕρη διεσώϑησαν. 

ἧπου καλὴν αἰτίαν εἶχον τοῖς ἀπολέσασι τὴν πατρίδα 
πέμπειν βοήϑειαν, ἀλλὰ μὴ τοῖς ἀμυνομένοις ὑπὲρ 

τῆς κοινῆς ἐλευϑερίας ἀμύνειν. ὅτι δ᾽ οὐκ ἐπαινέ- 90 

6 τρεῖς] τέσσερας Ἠροτι. 8, 46 10 ἕν’ Τυγμοραβ: εἶ 
11 ἀντιμαρτυρεῖ ἢ: μαρτυρεῖ 18 τοὺς 1άθῃη: αὐτοὺς 
19 καταπλεύσαντα Ὗ : καταπρήσαντα Ὁ. πλοίοις ἑκατὸν 
Ἐπ ΡουῖαΒ: ποιῆσαι κακόν 20 ἀλλαχόϑι) στ. 6, 96 
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σαι βουληϑεὶς ΖΦημόκριτον, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ αἰσχύνῃ Ναξίων 

συνέϑηκε τὸ ψεῦδος, δῆλός ἐστι τῷ παραλιπεῖν ὅλως 

καὶ παρασιωπῆσαι τὸ Ζ΄ημοκρίτου κατόρϑωμα καὶ 

τὴν ἀριστείαν, ἣν ἐπιγράμματι Σιμωνίδης ἐδήλωσε 

“Ζημόκριτος τρίτος ἦρξε μάχης, ὅτε πὰρ Σαλαμῖνα 

Ἕλληνες Μήδοις σύμβαλον ἐν πελάγει" 
πέντε δὲ νῆας ἕλεν δηίων, ἕκτην δ᾽ ὑπὸ χεῖρα 

ῥύσατο βαρβαρικὴν ΖΙωρίδ᾽ ἁλισκομένην. 

81. ᾽Δ4λλὰ τέ ἄν τις ἀγανακτοίη περὶ Ναξίων; 

εἰ γάρ εἰσιν ἀντίποδες ἡμῶν, ὥσπερ ἔνιοι λέγουσι. 

σ 

τῆς γῆς τὰ κάτω περιοικοῦντες, οἶμαι μηδ᾽ ἐκείνους . 

ἀνηκόους εἶναι Θεμιστοκλέους καὶ τοῦ Θεμιστο- 

κλέους βουλεύματος, ὃ βουλεύσας τῇ ᾿Ελλάδι ναυ- 
μαχῆδσαι πρὸ τῆς Σαλαμῖνος ἱδρύσατο ναὸν ᾿Ζ4ρι- 

στοβούλης ᾿“ρτέμιδος ἐν Μελίτῃ, τοῦ βαρβάρου 

καταπολεμηϑέντος. τοῦτο μὲν τοῦ Θεμιστοκλέους ὁ 

χαρίεις συγγραφεὺς ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ παραιρούμενος 

καὶ τὴν δόξαν εἰς ἕτερον μεταφέρων ταυτὶ γράφει 

κατὰ λέξιν “ἐνταῦϑα δὴ Θεμιστοκλέα ἀφικόμενον 
ἐπὶ τὴν νέα εἴρετο Μνησίφιλος ἀνὴρ ᾿4ϑηναῖος., ὅ 
τι σφι εἴη βεβουλευμένον: πυϑόμενος δὲ πρὸς 

αὐτοῦ, ὡς εἴη δεδογμένον ἀνάγειν τὰς νέας πρὸς 

τὸν ᾿Ισϑμὸν καὶ πρὸ τῆς Πελοποννήσου ναυμαχέειν, 

4 ἣν ἐνὴ ὅ οὗ Ῥγθροι. ρ. 89 7 ἀπὸ χειρὸς ῥύσατο 
βαρβαρικῆς ΤατποῦυβΒ. ἀπὸ χειρῶν ῥύσατο βαρβαρικῶν ἢ 
11 οἰκοῦντες ΗθΥ θυ ΘΠ 8 14 ᾿Δριστοβούλης Χ οχ Υΐ. 
ΤΉ ΘΙ. ὁ. 22: βουλῆς 160 τοῦ ν᾽ Δ)οἸκοπεγῖαβ: τὸ 117 Ἰάθῃυ: 
παραιτούμενος 18 ταυτὶ ορῆπρειβ: ταῦτα 19 δὴ 
Ἡδγοδούαβ (8, ὅ7): δὲ - 21 Ιάθγ1: σφιν 22 Ἰάρῃῃ: ὡς 
ἐπιδεδογμένον ΒῈ 

ῃ 
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εἶπε οὐκ ἄρα, ἢν ἀπαίρωσι τὰς νέας ἀπὸ Σαλα- 
μῖνος, οὐδὲ περὶ μιῆς ἔτι πατρίδος ναυμαχήσεις" 
κατὰ γὰρ πόλεις ἕχαστοι τρέψονται᾽΄. καὶ μετ᾽ ὀλί- 

Ἑ γον ᾿ἀλλὰ εἴ τις ἔστι μηχανή, ἴϑι τε καὶ πειρῶ 
διαχέαι τὰ βεβουλευμένα, ἤν κως δύνῃ ἀναγνῶσαι 5 

Εὐρυβιάδεα μεταβουλεύσασθϑαι ὥστε αὐτοῦ μενεῖν᾽. 
5Ξ5Ωὔ ς Ἁ Ω ς ῇ - ""- 22) 6 

εἰϑ' ὑπειπὼν ὅτι κάρτα τῷ Θεμιστοκλεῖ ἤρεσε ἡ 

ὑποθήκη. καὶ οὐδὲν πρὸς ταῦτα ἀμειψάμενος ἀφί- 

κετοὸ πρὸς τὸν Εὐρυβιάδην᾽, πάλιν αὐταῖς λέξεσι 

γέγραφεν “ἐνταῦϑα δὲ Θεμιστοκλῆς παριζόμενός οἵ 10 
καταλέγει κεῖνά τὲ πάντα ἃ ἤχουσε Μνησιφίλου 

Ε ἑωυτοῦ ποιεύμενος, καὶ ἄλλα προστιϑείς᾽. ὁρᾷς ὅτι 
, ’, » " ΄ “ 3 - 

καχοηϑείας προστρίβεται τἀνδρὶ δόξαν, ἴδιον αὐτοῦ 

βούλευμα ποιεῖσϑαι τὸ τοῦ Μνησιφίλου λέγων; 

58. Ἔτι δὲ μᾶλλον τῶν Ἑλλήνων καταγελῶν 
Θεμιστοκλέα μὲν οὔτε φησὶ φρονῆσαι τὸ συμφέρον 
ἀλλὰ παριδεῖν, ὃς Ὀδυσσεὺς ἐπωνομάσϑη διὰ τὴν 

φρόνησιν" ᾿Ζρτεμισίαν δὲ τὴν ᾿Ηροδότου πολῖτιν. 
" ͵ 3 Ἁ 3 νὰν λα - 3 ΄ 

μηδενὸς διδάξαντος, αὐτὴν ἀφ᾽ ἑαυτῆς ἐπινοήδαδσαν 

ἰΞξέρξῃ προειπεῖν, ὡς “οὐχ οἱοί τὸ πολλὸν χρόνον 30 

ἔσονταί τοι ἀντέχειν οἵ “Ἕλληνες. ἀλλά σφεας δια- 

810 σχεδᾶς, κατὰ πόλεις δὲ ἕκαστοι φεύξονται" καὶ οὐκ 

εἰχὸς αὐτούς, ἢν σὺ ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον ἐλαύνῃς 
Χ " ᾿ς κἰ , 3 ’ ’ 

τὸν πεζὸν στρατόν, ἀτρεμήσειν, οὐδέ σφι μελήσειν 

μ᾿ ῷι 

1 οὐχ] οὔτοι Ἦογ. ὅ ἤν κως] ἡλίκως ΒῈ (4-Ἐ 1-Ξ ΝῚ 
6 μενέειν ον. Μα] μένειν 1: ἤρεσεν 10 παριξόμενος 
ΘυθΌποσιβ: 1 Β 6 Εὶ ξόμενος 10. οἵ 1άθιι 12 καὶ ἄλλα 
πολλὰ Ἡδτοαούαβ 15 ἢ: τῷ ἀνδοὶ 16 κατεγέλων ΒΕ 
420 Ἠογ. 8, 68 10. προσειπεῖν ΒῈΙ 21 διασκεδιᾶ Ἐὶ 
διασκεδιᾶν Β 22 φεύξονται) δα. οὔτε γὰρ σῖτος --- πυν- 
ϑάνονται ΓΌΣΠΘΌυ5 οχ Ηθυ. 8, 08 24 1η8]1η} ἀτρεμιξῖν ΟὟΠῚ 
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πρὸ τῶν ᾿Αϑηνέων ναυμαχέειν: ἢν δὲ αὐτίκα ἐπ- 
ειχϑῇς ναυμαχῆσαι, δειμαίνω μὴ ὃ ναυτικὸς στρατὸς 

κακωϑεὶς καὶ τὸν πεζὸν προσδηλήσηται.᾽ ταῦτα μὲν 
οὖν μέτρων ἐνδεῖ τῷ Ηροδότῳ, Σίβυλλαν ἀποφῆ- 

ναι τὴν ᾿Δρτεμισίαν τὰ μέλλοντα προϑεσπίζουσαν 

10 

1ὅ 

20 

οὕτως ἀκριβῶς. διὸ καὶ Ξέρξης αὐτῇ παρέδωκε 

τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας ἀπάγειν εἰς Ἔφεσον" ἐπελέληστο 

γὰρ ἐκ Σούσων, ὡς ἔοικεν. ἄγειν γυναῖκας. εἰ 

γυναικείας ἐδέοντο παραπομπῆς οἵ παῖδες. 

89. ᾽4λλ᾽ ὃ μὲν ἔψευσται. λόγος ἡμῖν οὐδείς" 
ἃ δὲ τ Ξ ψεῦσται μόνον ἐξετάζομεν. φησὶ τοίνυν 
᾿ϑηναίους λέγειν, ὡς ᾿4δείμαντος ὁ Κορινϑίων 

στρατηγός, ἐν χερσὶ τῶν πολεμίων γενομένων, ὑπερ- 

ἐχπλαγεὶς καὶ καταδείσδας ἔφευγεν᾽ οὐ πρύμναν 

κρουσάμε ἠδὲ διαδὺς ἀτρέμα διὰ τῶ : ς ὠξνος οὐδὲ διαδὺς ἀτρέμα διὰ τῶν μαχομέ- 

νῶν, ἀλλὰ λαμπρῶς ἐπαιρόμενος τὰ ἱστία καὶ τὰς 
- οἶον 3 ’ ἜΦΕΟῚ , ’ ἢ ΄ ναῦς ἁπάσας ἀποστρέψας" εἶτα μέντοι κέλης ἐλαυνό- 

3 - ’ Ἁ Ἁ ᾽ὔ - ὠξνος αὐτῷ συνέτυχε περὶ τὰ λήγοντα τῆς Σαλα- 
͵ ἐκ δὲ τοῦ κέλ φϑέγξατό σὺ μέ μννίας, ἐκ δὲ τοῦ κέλητος ἐφϑέγξατό τις 'σὺ μέν. 

ὦ ᾿4δείμαντε, φεύγεις καταπροδοὺς τοὺς “Ελληνας᾽ 

οἵ δὲ χαὶ δὴ νικῶσι, καϑάπερ ἠρῶντο ἐπικρατῆσαι 
τῶν ἐχϑροῶν. ὁ δὲ κέλης οὗτος ἦν, ὡς ἔοικεν, 

2 7 ο Ν Ἁ 4 ’, " οὐρανοπετής" τί γὰρ ἔδει τίϑεσϑαι μηχανῆς τραγι- 

Ἡρδγοάοίΐο 10. σφι Ιἄθτη: σφιν 1 Ἡοτοαούιβ: ἀϑηναίων 
8 καὶ] ἀρ] υθυῖτα 10. πεζὸν οτη. ΒῈῚ 10. Ἡδγοάοίαβ: 
προδηλήσηται 10 ἀλλ᾽ ὃ] ἄλλω ΒΕ. ἀλλ᾽ ὧν ἢν. Ἐσύ. 
ἀλλ᾽ ἃ 11 Ἰὼο. 2Β 81. ἃ δέ γε κατέψευσται ΤΌΥΠΘΡυ 5 
ῬΙΟΌΔὈΙΠου. ἃ δὲ τῶν Κορινϑίων καὶ τῶν Θηβαίων κατέ- 
ψευσται Οονεοίαβ. ἃ δὲ τινῶν κατέψευσται ἨθΥΘΙάΘΠτΒ 
19. ρον. 8, 94 1ὅ ἀτρέμα] ἠρέμα ὙΔΙΟΚΘΠΑΥα5 28 τί- 
Δεσϑαι) φείδεσθαι ἘπηροΥῖα5. 564 γϑϑριοιθανῦ δα ἩθΥ. νου, 

Β 
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᾿ κῆς, ἐν πᾶσι τοῖς ἄλλοις ὑπερπαίοντα τοὺς τραγῳ- 

δοὺς ἀλαζονείᾳ; πιστεύσας οὖν ὁ ᾿4δείμαντος ᾿ἐπαν- 

ἤλϑεν εἰς τὸ στρατόπεδον ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις" αὕτη 

φάτις ἔχει ὑπὸ ᾿4“ϑηναίων᾽ οὐ μέντοι Κορίνϑιοι 
ὁμολογέουσι, ἀλλὰ ἐν πρώτοισι σφέας αὐτοὺς τῆς 
ναυμαχίης νομίζουσι γενέσϑαι" μαρτυρεῖ δέ ὄφι καὶ 

ἡ ἄλλη ᾿Ελλάς᾽. τοιοῦτός ἐστιν ἐν πολλοῖς ὁ ἄν- 

ϑρωῶπος᾽ ἕτέρας καϑ' ἑτέρων διαβολὰς καὶ κατηγο- 

ρίας κατατίϑησιν, ὥστε μὴ διαμαρτεῖν τοῦ φανῆναί. 

τινὰ πάντως πονηρόν ὥσπερ ἐνταῦϑα περίεστιν 

αὐτῷ, πιστευομένης μὲν τῆς διαβολῆς, Κορινϑίους 

ἀδοξεῖν, ἀπιστουμένης δέ, ᾿ἀϑηναίους, ἣν οἶμαι μηδὲ 
Κορινϑίων ᾿Αϑηναίους, ἀλλὰ τοῦτον ἀμφοτέρων 
ὁμοῦ καταψεύδεσϑαι. Θουκυδίδης γοῦν ἀντιλέγοντα 

ποιῶν τῷ Κορινθίῳ τὸν ᾿4ϑηναῖον ἐν “ακεδαίμονι 

καὶ πολλὰ περὶ τῶν Μηδικῶν λαμπρυνόμενον ἔργων 

καὶ περὶ τῆς ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίας οὐδεμίαν αἰτίαν 

προδοσίας ἢ λιποταξίας ἐπενήνοχε Κορινϑίέοις" οὐδὲ 

γὰρ εἰχὸς ἦν Ἐἰθηπδ ον ταῦτα βιυθυηθσα περὶ 

τῆς Κορινϑίων ὙΠ ἀκ ἣν τρίτην μὲν ἑώρων μετὰ 
ἘΠ ΈΓ Δυμοδισεα καὶ μετ᾽ αὐτοὺς ἐγχαραττομένην. 

τοῖς ἀπὸ τῶν βαρβάρων ἀναϑήμασιν" ἐν δὲ Σαλα- 

μῖνι παρὰ τὴν πόλιν ἔδωκαν αὐτοῖς θάψαι τὲ τοὺς 

περιπίπτειν σφι κέλητα ϑείῃ πομπῇ. Οουτ!ρ,. 1ριΐαν τί γὰρ 
ἐδεῖτο ϑεόϑεν μηχ. τραγικῆς 8. Τυγηθθυβ: ἐπεξειργασμένος 
ΒῊΣ, Π181 αὐποα ἴῃ Β βαΡγ ος οϑὺ οις δος: ὁμολογέουσιν 
11 μὲν δὲ ΒῈῚ 19 ἀπιστουμένους ᾿ἀϑηναίους ΒῈ 10, ἣν 
οἶμαι μηδὲ : οἱ μὴ δὲ ΒΕ. ἢ οἱ μὴ δὲ Β 18 ΤΣΠΘΡι: 
τούτων 14 Θουκυδίδης] 1, 18---τ8 18 ἔ; λειποταξίας 

19 ἢ: ἀϑηνοαίοις 20 ἑώρων Χ: ξώρα 

10 
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5 
ἀποθανόντας, ὡς ἄνδρας ἀγαϑοὺς γενομένους, καὶ 

ἐπιγράψαι τόδε τὸ ἐλεγεῖον 

“ὦ ξένε, εὔυδρόν ποτ᾽ ἐναίομεν ἄστυ Κορίνϑου, 
νῦν δ᾽ ἅμ᾽ Αἴαντος νᾶσος ἔχει Σαλαμίς. 

5. ἐνϑάδε Φοινίσσας νῆας καὶ Πέρσας ἑλόντες 

καὶ Μήδους, ἱερὰν “Ελλάδα ῥυσάμεϑα. 

τὸ δ᾽ ἐν ᾿Ισϑμῷ κενοτάφιον ἐπιγραφὴν ἔχει ταύτην 

᾿ἀκμᾶς ἑστακυῖαν ἐπὶ ξυροῦ ᾿Ελλάδα πᾶσαν 
"- " “- "- ,ὔ δ μΜ . 

ταῖς αὐτῶν ψυχαῖς κείμεϑα ῥρυσάμενοι. 

10 ΖΦΙιοδώρου δέ τινος τῶν Κορινθίων τριηράρχων ἕν 

ἱερῷ “ητοῦς ἀναθήμασι κειμένοις καὶ τοῦτ᾽ ἐπιγέ- 
γραπται 

ἱταῦτ᾽ ἀπὸ δυσμενέων Μήδων ναῦται Ζιοδώρου 
’᾽ ἶε; ’ - Υ͂ , 9 
ὃπλ ἀνεῦϑῦεν “ατοῖ. μνάματα ναυμαχίας. 

.- 
ε 

ιό αὐτός γὲ μὴν ὁ ᾿Αδείμαντος, ᾧ πλεῖστα λοιδορού- 

μενος ᾿Ηρόδοτος διατελεῖ καὶ λέγων ᾿μοῦνον ἀσπαί- 
ρειν τῶν στρατηγῶν. ὡς φευξόμενον ἀπ᾽ ᾿Φρτεμισίου 

καὶ μὴ περιμενοῦντα.,᾽ σκόπει τίνα δόξαν εἶχεν 

“οὗτος ᾿'Ζδειμάντου κείνου τάφος. ὃν δία πᾶσα 
80 ᾿“Ελλὰς ἐλευϑερίας ἀμφέϑετο στέφανον. 

8 νἱᾶ. Ῥγθρου. ρ. 6. Βούρξκ. 8 ρ. 454 ἀ δ᾽ ἅμ᾽ Αἴαντος 
Βεουρσκίυβ: δ᾽ ἀνάματος ΒΕ. οὗ, Ῥιοπ. ΟἸὨγγβ. Οσ. 8. 6 ῥυ- 
σάμεϑα Ἰδοοῦδβ: ῥυόμεϑα 8. ἘΞΟΘΘΥΣ Ὁ. 5. ΒΡΙΘΚ. 1... 
10. ἔπι ῬαθΌμθυαβ: ἐπὶ 9 αὐτῶν 36}0]. ΑὐἸβίορ 815: 
αὑτῶν 18 οὗ Ῥγοροι. Ρ. ὅ8. ΒοΙρΡΚ. 8 Ρ. 480 10. αὗται Β ΕἸ 
14 ἀνέϑεν ΒΙοιηῆ61]α: ἀνέϑεντο 1Ὁ. Απἰμοϊ]ορία Ρα]αΐ. 6, 21: 
ναυμαχίης 16 καὶ λέγει ἢ [0. ἀσπαίρειν ΟοὈθΘὔαβ οΧχΣ ΗΘΥ. 
8, ὅ: ἀπαίρειν 19 ὃν δία πᾶσα] οὗ διὰ βουλὰς Ὁῖο ΟἾγ. 
ΟΥ. 81 20 ἀμφέϑεντο ΒΕ 
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811 οὔτε γὰρ τελευτήσαντι. τοιαύτην εἰκὸς ἦν ἀνδοὶ 

δειλῷ καὶ προδότῃ γενέσϑαι τιμήν, οὔτ᾽ ἂν ἐτόλμησε 

τῶν ϑυγατέρων ὄνομα ϑέσϑαι τῇ μὲν Ναυσινίκην 
τῇ δ᾽ ᾿Ακροθϑίνιον τῇ δ᾽ ᾿Δλεξιβίαν, ᾿“ριστέα δὲ 
καλέσαι τὸν υἱόν, εἰ μή τις ἦν ἐπιφάνεια καὶ λαμ- ὃ 
πρότης περὶ αὐτὸν ἀπὸ τῶν ἔργων ἐκείνων. καὶ 
μὴν ὅτι μόναι τῶν ᾿Ελληνίδων αἱ Κορίνϑιαι γυναῖ- 

κες εὔξαντο τὴν καλὴν ἐχείνην καὶ δαιμόνιον εὐχήν, 
ἔρωτα τοῖς ἀνδράσι τῆς πρὸς τοὺς βαρβάρους μάχης 

Β ἐμβαλεῖν τὴν ϑεόν, οὐχ ὕπως τοὺς περὶ τὸν ᾿Ηρό- τὸ 

δοτον ἀγνοῆσαι πιϑανὸν ἦν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸν ἔσχατον 
Καρῶν" διεβοήϑη γὰρ τὸ πρᾶγμα καὶ Σιμωνίδης 

ἐποίησεν ἐπίγραμμα, χαλκῶν εἰκόνων ἀνασταϑεισῶν 

ἐν τῷ ναῷ τῆς ᾿Δφροδίτης, ὃν ἱδρύσασϑαι Μήδειαν 
λέγουσιν. οὗ μὲν αὐτὴν παυδσαμένην τἀνδρός, οἵ ιτὖ 
δ᾽ ἐπὶ τῷ τὸν ᾿Ιάσονα τῆς Θέτιδος ἐρῶντα παῦσαι 

τὴν ϑεόν. τὸ δ᾽ ἐπίγραιμα τοῦτ᾽ ἐστίν 

αἵδ᾽ ὑπὲρ “Ἑλλάνων τε καὶ ἰϑυμάχων πολιητᾶν 
ἐστάϑεν εὐξάμεναι Κύπριδι δαιμόνια. 

οὐ γὰρ τοξοφόροισιν ἐμήδετο δῖ᾽ ᾿φροδίτα 90 
Μήδοις ᾿Ελλάνων ἀκρόπολιν προδόμεν. 

10 τοὺς ΤὌΌΣΠΘΌΙΒ 14 ναῷ] νῶ ΒΕ 16 παυσαμέ- 
νην] δᾶά. ἐρῶσαν ὙΥ 10. Ἔ: τοῦ ἀνδρός 16 Θέτιδος] 
Κρεοντίδος ΜΝ, ΟΥδομῦ5 ἢ]τὼ Τλαύκη ΔΡΡΟΙΙα θα 117 τὸν 
ϑεὸν ΒΒ 18 τυἱᾶ. Ῥγδρϑυ, Ὁ. 4. Βουρκ. 8 ρ. 481: 1. ῥϑυ- 
μάχων] εὐθυμάχων Αὐποηᾶθαβ Ρ. ὅ78 ὁὅ. ἀγχεμάχων ὅ68ο!. 
Ριπά, ΟἹ. 18, 838 αὖ ορροβιύαμι β1ὺ τοξοφόροισιν 10. πολι- 
τᾶν ΒῈ 19 ἐστάϑεν ΒοΥγρκῖιθ (Ξ ἐστάϑησαν): ἕσταϑεν 
10. δαιμόνϊα 50Υ1081, 1. 6. δαιμόνιον εὐχήν αὐοὰ 1ρ86 
ῬΙ]αὐαγομαβ βαρτῶ αἰχὶῦ ἱπογργεΐαπαο. Ῥ]αία ΟΣ 1101 Βα ὈΘπξ 
δαιμόνιαι 20 ἀφροδέταν ΒῈ 
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ταῦτ᾽ ἔδει γράφειν καὶ τούτων μεμνῆσϑαι μᾶλλον. 

ἢ τὴν ᾿Ζμεινοκλέους ἐμβαλεῖν “ἢ παιδοφονίαν. 

40. Τῶν τοίνυν αἰτιῶν τῶν κατὰ Θεμιστοκλέους 
3. οὐε 2 , ᾽ Ἂἥ , ᾿ 
ἀνέδην ἐμφορηϑείς,. ἕν οἷς κλέπτοντα καὶ πλεο- 

νεκτοῦντα λάϑρα τῶν ἄλλων στρατηγῶν οὔ φησι 

παύσασϑαι περὶ τὰς νήσους" τέλος αὐτῶν ᾿“ϑηναίων 

τὸν στέφανον ἀφελόμενος Αἰγινήταις ἐπιτίϑησι, 

γράφων ταῦτα πέμψαντες ἀχροϑίνια οἵ “ἔλληνες 

εἰς ΖΙελφοὺς ἐπηρώτων τὸν ϑεὸν κοινῇ, εἰ λελάβηκε 

πλήρεα καὶ ἀρεστὰ τὰ ἀχροϑίνια" ὃ δὲ παρ᾽ ᾿“Ελλή- 
- - ᾿Ψἷ]Ἱ 2 5 2 ᾿ ’ 

νῶν μὲν τῶν ἄλλων ἔφησε ἔχειν, παρ΄ 4 ἰγινητεῶν 

ὃὲ οὔ" ἀλλ᾽ ἀπαίτεε αὐτοὺς τὰ ἀριστεῖα τῆς ἐν Σα- 

λαμῖνι ναυμαχίας. οὐκέτι Σκύϑαις οὐδὲ Πέρσαις 

οὐδ᾽ Αἰγυπτίοις τοὺς ἑἕξαυτοῦ λόγους ἀνατίϑησι 

πλάττων, ὥσπερ 4ἴσωπος κόραξι καὶ πιϑήκοις., ἀλλὰ 

τῷ τοῦ Πυϑίου προσώπῳ χρώμενος, ἀπωϑεῖ τῶν 

ἐν Σαλαμῖνι πρωτείων τὰς ᾿4ϑήνας. Θεμιστοκλεῖ δὲ 
-"Ὗ- ,ὔ 2 2 » , Ἀ Χ - 

τῶν δευτερείων ἐν ᾿Ισϑμῷ γενομένων διὰ τὸ τῶν 

στρατηγῶν ἕκαστον αὑτῷ μὲν τὸ πρωτεῖον ἐχείνῳ 
φλ Χ »" 9 -μ ᾿ ’ -" , 
δὲ τὸ δευτερεῖον ἀποδοῦναι, καὶ τέλος τῆς κρίσεως 

(ἡ λαβούσης, δέον αἰτιάσασϑαι τὴν φιλοτιμίαν τῶν 

στρατηγῶν. πάντας ἀποπλεῦσαί φησι τοὺς “Ελληνας 

ὑπὸ φϑόνου μὴ βουληϑέντας ἀναγορεῦσαι τὸν ἄνδρα 

πρῶτον. 

41. Ἐν δὲ τῇ ἐνάτῃ καὶ τελευταίᾳ τῶν βίβλων. 

2 Ἰδ0. 12 Β. 10 Ἐ. ἘἙοτύ, βυρριθπάθππι τῇ ἱστορίᾳ οἴ. 
ν. 8064 ἃ 8 αἰτίων ΒῈ 4 ἀνέδην ἽΝ : ἀναίδην οἴ. Ηοτ. 
θ.. 1.9  τηϑ]ϊτη περιτίϑησι 10. τὰ ὃ .ὁχ Ηρυ: 8; 199 
11 Ἔ; ἔφησεν 12 ἀπαίτεε αὐτοὺς] ἀπῆλϑεν ἑαυτοὺς ΒῈ 
11 ἐν Ὗ 92. Ηογ. 8, 128. 124 
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ὅσον ἦν ὑπόλοιπον ἔτι τῆς πρὸς “ακεδαιμονίους 
αὐτῷ δυσμενείας, ἐκχέαι σπεύδων τὸ παρ᾽ αὑτὸν 
ἀφείλετο τὴν ἀοίδιμον νίκην καὶ τὸ περιβόητον 

Πλαταιᾶσι κατόρϑωμα τῆς πόλεως᾽ γέγραφε γὰρ 

ὡς ἱπρότερον μὲν ὠρρώδουν τοὺς ᾿“ϑηναίους, μὴ 
πεισϑέντες ὑπὸ Μαρδονίου τοὺς “Ἕλληνας ἐγκατα- 

λίπωσιν᾽ τοῦ δ᾽ ᾿Ισϑμοῦ τειχισϑέντος ἐν ἀσφαλεῖ 

ϑέμενοι τὴν Πελοπόννησον ἠμέλουν ἤδη τῶν ἄλλων 

καὶ περιεώρων, ἑορτάξοντες οἴκοι καὶ τοὺς πρέσβεις 
τῶν ᾿Ζϑηναίων κατειρωνευόμενοι καὶ διατρέίβοντεοϊ. 

πῶς οὖν ἐξῆλθον εἰς Πλαταιὰς πεντακισχίλιοι 

Σπαρτιᾶται, περὶ αὑτὸν ἔχων ἀνὴρ ἕχαστος ἑπτὰ 
εἵλωτας; ἢ πῶς κίνδυνον ἀράμενοι τοσοῦτον ἐκρά- 

τησαν καὶ κατέβαλον μυριάδας τοσαύτας; ἄκουσον 

αἰτίας πιϑανῆς" “ἔτυχε᾽ φησίν “ἔν Σπάρτῃ παρεπι- 

δημῶν ἐκ Τεγέας ἀνὴρ ὄνομα Χείλεως, ᾧ φίλοι 
τινὲς καὶ ξένοι τῶν ἐφόρων ἦσαν" οὗτος οὖν ἔπεισεν 
αὐτοὺς ἐχπέμψαι τὸ στράτευμα, λέγων ὅτι τοῦ δια- 

τειχίσματος οὐδὲν ὄφελός ἐστι Πελοποννησίοις. ἂν 
᾿“ϑηναῖοι Μαρδονίῳ προσγένωνται τοῦτο Παυσδα- 
νίαν ἐξήγαγεν εἰς Πλαταιὰς μετὰ τῆς δυνάμεως" 

812 εἰ δέ τι κατέσχεν οἰκεῖον ἐν Τεγέᾳ πρᾶγμα τὸν 
Χείλεων ἐκεῖνον, οὐκ ἂν ἡ ̓ Ελλὰς περιεγένετο. 

42, Πάλιν δὲ τοῖς ᾿4ϑηναίοις οὐκ ἔχων ὅ τι 

χρήσαιτο, ποτὲ μὲν αἴρει ποτὲ δὲ καταβάλλει τὴν 

1 ἔτι τῆς Ἐμηρουῖαθ: ἐντῇ ὅ οἵ δι. 9,6 8584 [ἴὉ. ὠρρώ- 
δουν τοὺς ᾿0: ὀρρωδοῦντας οἵ. ΗΠΘν. 8.144 Σ5ᾷ[11 εἰς Πλαταιὰς 
Τιοοηΐοιβ: ἐκ πλαταιᾶς 10. πεντακισχίλιοι] οἵ, ον. 9, 10 
16 αἴτια ΒΒ. 0. παρεπιδημῶν Ταγηθθιβ: παρεπιδραμὼν 
ΘΕ. ΕἰΘυ ΟΣ Ὁ 2ὅ ποτὲ μὲν αἴρει ὦ 

10 

1ὅ 

20 

--- ςὝσιαν»."».ὕ- 
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πόλιν ἄνω καὶ κάτω μεταφέρων, οὺὃς Τεγεάταις μὲν 

εἰς ἀγῶνα λέγει περὶ τῶν δευτερείων καταστάντας 

Ηρακλειδῶν τε μεωνῆσϑαν καὶ τὰ πρὸς ᾿Δμαζόνας 

πραχϑέντα προφέρειν ταφάς τὲ Πελοποννησίων τῶν 

5 ὑπὸ τῇ Καδμείᾳ πεσόντων᾽ καὶ τέλος, εἰς τὸν Μαρα- 

ϑῶνα καταβαίνειν τῷ λόγῳ φιλοτιμουμένους καὶ 

ἀγαπῶντας ἡγεμονίας τυχεῖν τοῦ ἀριστεροῦ κέρως" 

ὀλίγον δ᾽ ὕστερον αὐτοῖς Παυσανίαν καὶ Σπαρτιάτας Β 

τῆς ἡγεμονίας ὑφίεσϑαι καὶ παρακαλεῖν, ὕπως κατὰ 

τὸ Πέρσας ἀντιταχϑῶσι τὸ δεξιὸν κέρας παραλαβόντες, 
3 »" Χ ΄ » δὲν ς 9 ΄ ᾿ 

αὐτοῖς δὲ παραδόντες τὸ εὐώνυμον, ὡς ἀηϑείᾳ τὴν 

πρὸς τοὺς βαρβάρους μάχην ἀπολεγομένους. καίτοι 

ψελοῖον, εἰ μὴ συνήϑεις εἶεν οἵ πολέμιοι. μάχεσϑαι 

μὴ ϑέλειν. ἀλλὰ τούς γ᾽ ἄλλους “Ἕλληνας εἰς ἕτε- 

ιόρον ὑπὸ τῶν στρατηγῶν ἀγομένους στρατόπεδον. 
6ε 2 7 Ἁ ͵ 9 ’ ᾿ [2 

ὡς ἐκινήϑησαν, φησὶ φεύγειν ἀσμένως τὴν ἵππον 
Χ Χ “- ’ ΄ ὲ [4 ον: 

πρὸς τὴν τῶν Πλαταιέων πόλιν᾽ φεύγοντας δ᾽ ἀφι- Ο 

κέσϑαι πρὸς τὸ Ηραϊον᾽" ἐν ᾧ καὶ ἀπείϑειαν καὶ 

λιποταξίαν καὶ προδοσίαν ὁμοῦ τι πάντων κατηγό- 

80 ρησε. τέλος δὲ μόνους φησὶ τοῖς μὲν βαρβάροις 
“ακεδαιμονίους καὶ Τεγεάτας τοῖς ὃδὲ Θηβαίοις 
᾿4ϑηναίους συμπεσόντας διαγωνίσασϑαι, τὰς δ᾽ ἄλλας 

πόλεις ὁμαλῶς ἁπάσας τοῦ κατορϑώματος ἀπεστέ- 

ρηχεν᾽ “οὐδένα συνεφάψασθαι τοῦ ἀγῶνος, ἀλλὰ 

ς8ὅ5 καϑημένους πάντας ἐπὶ τῶν ὅπλων ἐγγὺς καταλιπεῖν 

12 ἀπολογουμένους ΒῈ πϊδβὶ αποᾶ ἴῃ Β δδβὺ ε βαρτϑ 10 
10 ἐνικήϑησαν Β4Δ51]66η515. οἵ, Ηδυ. 9, δ2 19 ὅ: λειπο- 
ταξίαν 20 φησὶ] οἵ. Ηθτ. 9, ὅ9 8α. 67 ΘΑ ΘΕ ΗΥ. Ὁ, 
69 5ᾳ. [ΙὈ. οὐδένα] δα. λέγων ἢν. γὰρ Ὑ 

ῬΙαΐατομϊ Μοτυδια. Ὑ01. Υ. 17 
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᾿ π᾿ ᾿ δι ἊΝ 5. τς ᾿ πώ ΠῚ καὶ προδοῦναι τοὺς ὑπὲρ αὐτῶν μαχομένους ὀψὲ 
δὲ Φλιασίους καὶ Μεγαρέας πυϑομένους νικῶντα 

Παυσανίαν, προσφερομένους καὶ ἐμπεσόντας εἰς τὸ 

Θηβαίων ἱππικόν, οὐδενὶ λόγῳ διαφϑαρῆναι" Κο- 
, Ἂ - Ἁ ΤΑ ᾿ ,ὔ Ἀ 

οινθϑίους δὲ τῇ μὲν μάχῃ μὴ παραγενεσϑαι, μετὰ ὅ 

Ὁ δὲ τὴν νέκην ἐπειγομένους διὰ τῶν λόφων, μὴ 

περιπεσεῖν τοῖς ἱππεῦσι τῶν Θηβαίων" οἵ γὰρ 

Θηβαῖοι, τῆς τροπῆς γενομένης, προϊππεύοντες τῶν 

βαρβάρων προϑύμως παρεβοήϑουν φεύγουσιν αὐτοῖς, 

δηλονότι τῶν ἐν Θερμοπύλαις στιγμάτων χάριν ἀπο- τὸ 

διδόντεο. ἀλλὰ Κορινθίους γὲ καὶ τάξιν ἣν ἐμά- 
-» 7 Ἁ ὔ ς ’, [ὦ - 

χοντὸ τοῖς βαρβάροις. καὶ τέλος ἡλίκον ὑπῆρξεν 

αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ Πλαταιᾶσιν ἀγῶνος ἔξεστι Σιμω- 

νίδου πυϑέσϑαι γράφοντος ἐν τούτοις 

ἱμέσσοι δ᾽ οἵ τ᾿ Ἔφυραν πολυπίδακα ναιετάοντερ, τιὉ 

παντοίης ἀρετῆς ἴδριες ἐν πολέμῳ, 

οἵ τε πόλιν Γλαύκοιο, Κορίνϑιον ἄστυ, νέμοντες, 

Ε οἱ ἘΞ χάλλιστον μάρτυν ἔϑεντο πόνων 
- , ᾽ ΕΟ ΝΕ , 5. 

χρυσοῦ τιμήεντος ἐν αἰϑέρι" καί σφιν ἀέξει 

αὐτῶν τ᾽ εὐρεῖαν κληδόνα καὶ πατέρων. 320 

ταῦτα γὰρ οὐ χορὸν ἐν Κορίνϑῳ διδάσκων οὐδ᾽ 

ὦσμα ποιῶν εἰς τὴν πόλιν, ἄλλως δὲ τὰς πράξεις 
ἐκείν, ἐλεγεῖα γράφων, ἱστόρηκεν. ὃ δὲ προλαμ- 

1 Τυϊπορυβ: παραπεσεῖν 11] γε : τὲ 1. ἣν] δάᾶ, 
ἔχοντες Ἐν. τηϑ}1πὶ ἧ οὐχ ΥΥ 12 τέλος] κλέος Ν 1 μέοσ- 
σοι ΤΌΣΠΘΌΙΒ: μέσσοισι οἵ, ΒοΙσΚ. 8 Ρ. 424 1:1. Βομποιᾶθ- 
ψίητβ; οἱ γέφυραν 18 πα] τὰ ἰᾳο. Θχμιθαὺ ΒῈΕ,. οἱ καὶ 
κάλλιστον ϑιρρΙοῦ Βογρκῖθθ οὖ ἀθιπάθ πόλιν ρῖο πόνον 
Ο1 οὐ χορὸν ΗογΜοΥάθηιθ5: οὐχ οἷὖν ᾳ{2 ἄλλως] τηλ]ἶη 
ἁπλῶς 
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βάνων τὸν ἔλεγχον τοῦ ψεύσματος τῶν ἐρησομένων 

᾿πόϑεν οὖν πολυάνδρια καὶ ϑῆκαι τοσαῦται καὶ Ε' 
μνήματα νεκρῶν, ἐν οἷς ἐναγίζουσιν ἄχρι νῦν Πλα- 

ταιεῖς τῶν “Ελλήνων συμπαρόντων “ἢ αἴσχιον, ὡς 

ὅ οἶμαι, τῆς προδοσίας τῶν γενεῶν κατηγόρηκεν ἐν 

τούτοις τῶν δὲ ἄλλων ὅσοι καὶ φαίνονται ἐν 
Πλαταιῇσι ἐόντες τάφοι. τούτους δέ, ὡς ἐγὼ πυν- 

ϑάνομαι, αἰσχυνομένους τῇ ἀπεστοῖ τῆς μάχης ἐκά- 

στους χώματα χῶσαι χεινὰ τῶν ἐπιγινομένων εἵνεκ᾽ 

ι0 ἀνθρώπων᾽. ταύτην τὴν ἀπεστὼ τῆς μάχης προ-. 

δοσίαν οὖσαν Ηρόδοτος ἀνθρώπων μόνος ἁπάντων 
ἤκουσε, Παυσανίαν δὲ καὶ ᾿Ζριστείδην καὶ “ακεδαι- 

μονίους καὶ ᾿4ϑηναίους ἔλαϑον οἵ Ἕλληνες ἐγκα- 818 

ταλιπόντες τὸν κίνδυνον" καὶ οὔτ᾽ 4ἰγινήτας ᾽4ϑη- 

1ιὸ ναῖον διαφόρους ὄντας εἶρξαν τῆς ἐπιγραφῆς. οὔτε 

Κορινθίους ἤλεγξαν, οὺς πρότερον νικῶντες φεύ- 

γειν ἀπὸ Σαλαμῖνος. ἀντιμαρτυρούσης αὐτοῖς τῆς 

Ἑλλάδος. καίτοι Κλεάδας ἦν ὃ Πλαταιεύς, ὃς ἔτεσι 

δέχα ὕστερον τῶν Μηδικῶν Αἰγινήταις χαριξόμενος. 

90 ὥς φησιν ᾿Ηρόδοτος. ἐπώνυμον ἔχωσεν αὐτῶν πο- 

λυάνδριον. ᾿4ϑηναῖοι δὲ καὶ “ακεδαιμόνιοι τί πα- 

ϑόντες εὐϑὺς τότε πρὸς μὲν ἀλλήλους ὀλίγον ἐδέησαν 

εἰς χεῖρας ἐλθεῖν περὶ τοῦ τροπαίου τῆς ἀναστά- 

4 98Β 1. ϑυρρ!]εὺ ὄνειδος ἢ. Ῥοβδβ18 δὔϊδιη ἔγκλημα 
γ61 κατηγόρημα. οἵ, νι. ον. ο. 20 ὅ ἕ: οἴομαι. 10. γε- 
νεῶν] πόλεων 06 Ηρ. 9,33 7: πλαταιῆσιν 8 ἐπαι- 
σχυνομένους ἰάθη 10. ἀπεστοῖ ὃ: ἀπο ὅ ΒΕῚ 10 τὴν Κὶ 
10. ἀπεστὼ ὃ: ἀπο 8 ΒΕ 10 οὺς πρότερον νικῶντες] 
ΒΟΥ. υἱᾶ, οὐτὰ ΤΌΣΟ ΌΟ αὐτοὺς πρότερον εἰπόντες 18 ὃς 
ΒαΘΌΠΘΙ5 19 ὕστερον] οτ. ΒῈ 

ἍΤ 
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Β σεως τοὺς δ᾽ Ἕλληνας ἀποδειλιάσαντας καὶ ἀπο- 

δράντας οὐκ ἀπήλαυνον τῶν ἀριστείων, ἀλλ᾽ ἐνέ- 
γραφον τοῖς τροπαίοις καὶ τοῖς κολοσδοῖς καὶ μετε- 
δίδοσαν τῶν λαφύρων" τέλος δὲ τῷ βωμῷ τοὐπί- 
γραμμα τοῦτο γράφοντες ἐνεχάραξαν 

ἱτόνδε ποϑ’ Ἕλληνες Νίκης κράτει, ἔργῳ ΄Ζρηος, 
εὐτόλμῳ ψυχῆς λήματι πειϑόμενοι, 

Πέρσας ἐξελάσαντες. ἐλευϑέρα ᾿Ελλάδι κοινὸν 

ἱδρύσαντο Ζιὸς βωμὸν ᾿Ελευϑερίου; 

μὴ καὶ τοῦτο Κλεάδας ἤ τις ἄλλος, ὦ ᾿Ἡρόδοτε, 
κολακεύων τὰς πόλεις ἐπέγραψε; τί οὖν ἐδέοντο 

τὴν γῆν ὀρύσσοντες διακενῆς ἔχειν πράγματα καὶ 

ῥαδιουργεῖν χώματα καὶ μνήματα τῶν ἐπιγιγνομένων 

ἕνεκ᾽ ἀνθρώπων κατασκευάξοντες, ἕν τοῖς ἐπιφανε- 
στάτοις καὶ μεγίστοις ἀναθήμασι τὴν δόξαν αὑτῶν 1: 

καϑιερουμένην ὁρῶντες; καὶ μὴν Παυσανίας, ὡς 

λέγουσιν, ἤδη τυραννικὰ φρονῶν ἐπέγραψεν ἐν 
ΖΙελφοῖς 

“Ελλήνων ἀρχηγὸς ἐπεὶ στρατὸν ὥλεσε Μήδων 
Παυσανίας, Φοίβῳ μνῆμ᾽ ἀνέϑηκε τόδε, 

κοινούμενος ἁμωσγέπως τοῖς Ἕλλησι τὴν δόξαν ὧν 

ἑαυτὸν ἀνηγόρευσεν ἡγεμόνα" τῶν δ᾽ “Ελλήνων οὐκ 

ἀνασχομένων ἀλλ᾽ ἐγκαλούντων, πέμψαντες εἰς ΖΊελ- 
φοὺς “ακεδαιμόνιοι τοῦτο μὲν ἐξεκόλαψαν, τὰ δ᾽ 

1 Ἠογπογάθητμβ: ἀποδράσαντας 6 οἵ Ῥγορου, Ῥ. θὅ. 
ΒοΥρς. ρ. 484 10. ποϑ᾿} μεϑ᾽ ΒΕ 10. νέκην 1161 
1 γούβϑασῃ οὐὴ. ΒῸῚ 12 πράγματα Τ)͵ΘΌπρΘΙιΒ: τὰ πράγματα 
16 καϑιερωμένην ΒΥΆΡΘΥΙΒ 19 ΒοΥρκ. 8 Ρ. 488 ΡΥθρϑυ, 
Ὁ. 12 20 φόβω ΒΕ 21 ἁμωσγέπως Ἐν: ἄλλως τε πῶς 

ζφι 
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ὀνόματα τῶν πόλεων, ὥσπερ ἦν δίκαιον, ἐνεχάρα- 

ξαν. καίτοι πῶς εἰκός ἐστιν ἢ τοὺς “Ἕλληνας ἀγα- 

νακτεῖν τῆς ἐπιγραφῆς μὴ μετασχόντας, εἰ συνήδεσαν 

ἑαυτοῖς τὴν ἀπόλειψιν τῆς μάχης, ἢ Δακεδαιμονίους 

τὸν ἡγεμόνα καὶ στρατηγὸν ἐκχαράξαντας. ἐπιγράψαι 
τοὺς ἐγκαταλιπόντας καὶ περιιδόντας τὸν κίνδυνον; 

ὡς δεινότατόν ἔστιν, εἰ Σωφάνης μὲν καὶ ᾿᾽Δείμνη- 

στος καὶ πάντες οἱ διαπρεπῶς ἀγωνισάμενοι τὴν 

μάχην ἐκείνην οὐδὲ Κυϑνίων ἐπιγραφομένων τοῖς 

τροπαίοις οὐδὲ Μηλίων ἠχϑέσϑησαν: Ἡρόδοτος δὲ 

τρισὶ μόναις πόλεσιν ἀναϑεὶς τὸν ἀγῶνα τὰς ἄλλας 

πάσας ἐκχαράττεν τῶν τροπαίων καὶ τῶν ἱερῶν. 
458. Ἰεσσάρων δ᾽ ἀγώνων τότε πρὸς τοὺς βαρ- 

βάρους γενομένων, ἐκ μὲν ᾿Αρτεμισίου τοὺς Ἕλλη- 

νας ἀποδρᾶναί φησιν᾽ ἐν δὲ Θερμοπύλαις, τοῦ 

στρατηγοῦ καὶ βασιλέως προκινδυνεύοντος, οἰχου- 

ρεῖν καὶ ἀμελεῖν Ὀλύμπια καὶ Κάρνεια πανηγυρί- 
ξοντας᾽ τὰ δ᾽ ἐν Σαλαμῖνι διηγούμενος τοσούτους 

περὶ ᾿Αρτεμισίας λόγους γέγραφεν, ὅσοις ὅλην τὴν 
ναυμαχίαν οὐκ ἀπήγγελκε" τέλος δέ, καϑημένους ἐν 

Πλαταιαῖς ἀγνοῆσαν μέχρι τέλους τὸν ἀγῶνα τοὺς 

Ἕλληνας, ὥσπερ βατραχομυομαχίας γινομένης. ἣν 
Πίγρης ὃ ᾿Α“ρτεμισίας ἐν ἔπεσι παίξων καὶ φλυαρῶν 

ἔγραψε, σιωπῇ διαγωνίσασθαι συνθεμένων, ἵνα λά- 

8 συνήδεισαν ΒΕ᾿ 7 ὡς] ὧν Ὗ 10. Σωφάνης -- 
᾿δείμνηστος ΑΝ 6556] Ὡσὶυ5 6χ Ηθυ. 9, 64. 18: σωχάρης --- δείπνι- 
στος 14 ἐκ μὲν Χ: ἐκ μὲν γὰρ 156 Ἠδγ. 8, 21 16 14. 
1, 306 19 ἀρτεμεισίου Ἐὶ ἀρτεμισίον Β 22 ἣν Ὗ 
28 ᾿Δρτεμισίας] ϑ5ΒαθΙηίε 116 ο, γ6] δἀάθηάσμη πολίτης πῸὴ 
ἀδελφὸς τιοποῦ Τὸ. 10. ἐν ἔπεσι] ἐνέπαισε Ἐ ἐνέπεσε Β 
ῶ4 συνϑεμένους ΤΟΤΠΘΌΙΒ 

15) 

10 

Η"' 
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ϑῶωσι τοὺς ἄλλους. αὐτοὺς δὲ “ακεδαιμονίους ἀν- 

δρείᾳ μὲν οὐδὲν κρείττονας γενέσϑαι τῶν βαρβάρων, 
ἀνόπλοις δὲ καὶ γυμνοῖς μαχομένους κρατῆσαι. Ξέρξου 
μὲν γὰρ αὐτοῦ παρόντος, ὑπὸ μαστίγων μόλις ὄπι- 

σϑὲεν ὠϑούμενοι προσεφέροντο τοῖς “Ἕλλησιν, ἐν δὲ 5 

874 Πλαταιαῖς. ὡς ἔοικεν, ἑτέρας ψυχὰς μεταλαβόντες 
ἘΠ . Χ δι ΘΥΚ μ᾿ Ὡ 5 - ς Ἁ λήματι μὲν καὶ ῥώμῃ οὐκ ἥσσονες ἦσαν ἡ δὲ 

ἐσϑής, ἔρημος ἐοῦσα ὅπλων, πλεῖστον ἐδηλήσατό 

σφεας᾽ πρὸς γὰρ ὁπλίτας ἐόντες γυμνῆτες ἀγῶνα 

ἐποιέοντο᾽. τί οὖν περίεστιν ἔνδοξον ἢ μέγα τοῖς τὸ 

“Ἔλλησιν ἀπ᾽ ἐχείνων τῶν ἀγώνων, εἰ “ακεδαιμόνιοι , ὶ 
Χ ΝΡ ς 3 ΄ τ 3, .5» ς [Α 

μὲν ἀόπλοις ἐμάχοντο. τοὺς δ΄ ἄλλους ἡ μάχη πα- 

θόντας ἔλαϑε. κενὰ δὲ πολυάνδρια τιμώμενα τοῖς 

ἑχάστου, ψευδῶν δὲ γραμμάτων μεστοὶ τρίποδες 

ἑστᾶσι καὶ βωμοὶ παρὰ τοῖς ϑεοῖς, μόνος δὲ τάλη- τὸ. 
ϑὲς Ηρόδοτος ἔγνω, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἅπαντας ἀνθρώ. 

Β πους, ὅσοι λόγον “Ελλήνων ἔχουσιν, ἐξηπάτηκεν ἡ 

φήμη τῶν τότε κατορϑωμάτων, ὡς ὑπερφυῶν γε- 

νομένων; τί δῆτα; γραφικὸς ἁνήρ, καὶ ἡδὺς ὃ 
λόγος, καὶ χάρις ἔπεστι καὶ δεινότης καὶ ὥρα τοῖς 30 

διηγήμασι" ᾿μῦϑον δ᾽ ὡς ὅτ᾽ ἀοιδός. ἐπισταμένως 

μὲν οὐ λιγυρῶς δὲ καὶ γλαφυρῶς ἠγόρευκεν. ἀμέλει 

1 ἀνδρία ΒῈ 58 ἀόπλοις) 0 μεταβαλόντες ΒῈΙ 71 οἵ. 
ἘΓΟΤ Ὁ. 02.098. 5.8 Ἰάθῃι: οὖσα 9. ἴὐδ Βογ1ρ8ὶ 6χ Ηδθχοαοίο: 
γυμνῆταν 11 ἀπ᾽ ἐκείνου τοῦ ἀγῶνος Ἀ 18 “τιμῶμεν 
ἑκάστου ἔτους παροσῖαβ; ΤῊ 8111} τιμῶμεν ἔτους ἑκάστου ἀξ, 
ΤΉυο. 8, ὅ8: οὖς ἀποϑανόντας -- ἐτιμῶμεν κατὰ ἔτος ἕκα- 
στον ἄν, τοῖς ἑκάστου] ἑκάστοις Ὗ 14 φευστῶν ΒῈ 
10: δὲ] ΤΕ ῪΝ 19 ἁνὴρ ἕ: ἀνήρ 20 δεινότης] λειότης 
ἨΒΗΚΘΏΙΒ 41 Ἠομ. 1 8601 
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ταῦτα καὶ κηλεῖ καὶ προσάγεται πάντας, ἀλλ᾽ ὥσπερ 

ἕν ῥόδοις δεῖ κανθαρίδα φυλάττεσθαι τὴν βλασφη- 

μίαν αὐτοῦ καὶ κακολογίαν, λείοις καὶ ἁπαλοῖς 

σχήμασιν ὑποδεδυκυῖαν. ἵνα μὴ λάϑωμεν ἀτόπους Ο 

ὅ καὶ ψευδεῖς περὶ τῶν ἀρίστων καὶ μεγίστων τῆς 

Ελλάδος πόλεων καὶ ἀνδρῶν δόξας λαβόντες. 

1 ὥσπερ ἐν ῥόδοις κε] οἵ. ». ὅ81 ἢ οὐ ΒγΠΌ0]8 5 τηθδ8 



[3 

ἘΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ͂ ΠΡΒΡῚ 
ΤΩ͂Ν ΑΡΕΣΚΟΝΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ͂Σ 

ΦΥΣΙΚΩ͂Ν ΔΟΙΜΑΤΩΟΩΝ 

ΒΙΒΛΙΑ ΠΈΝΤΕ. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩ͂ΤΟΝ. 

Μέλλοντες τὸν φυσικὸν παραδώδειν λόγον 
ἀναγκαῖον ἡγούμεθα εὐϑὺς ἔν ἀρχαῖς διελέσϑαι τὴν 

τῆς φιλοσοφίας πραγματείαν, ἵν᾽ εἰδῶμεν τί ἐστι 

καὶ πόστον μέρος αὐτῆς ἡ φυσικὴ διέξοδος. οἱ μὲν 
5 ΑΥΝ ρεις Χ Χ ΄ 5 , 

οὖν Στωικοὶ ἔφασαν τὴν μὲν σοφίαν εἰναι ϑείων τὲ 

καὶ ἀνθρωπίνων ἐπιστήμην. τὴν ὃὲ φιλοσοφίαν 

ἄσκησιν ἐπιτηδείου τέχνης. ἐπιτήδειον δ᾽ εἶναι μίαν 

καὶ ἀνωτάτω τὴν ἀρετήν, ἀρετὰς δὲ τὰς γενικωτά- 
πὸ ᾿ 3 ᾿ ΣΤᾺ 5. κ᾿ ,“. τῷ τας τρεῖς. φυσικὴν ἠϑικὴν λογικήν δι᾽ ἣν αἰτίαν 

καὶ τριμερής ἐστιν ἣ φιλοσοφία, ἧς τὸ μὲν φυσικὸν 
Ἃ 9. 9 Χ Ἕ Ἁ ΡΟΣ ΡΝ " » Ἁ [κι τὸ δ᾽ ἠϑικὸν τὸ δὲ λογικόν" καὶ φυσικὸν μὲν ὅταν 

περὶ κόσμου ξητῶμεν καὶ τῶν ἐν κόσμῳ, ἠϑικὸν δὲ 

τὸ κατησχολημένον περὶ τὸν ἀνθρώπινον βίον. λο- 

γικὸν δὲ τὸ περὶ τὸν λόγον, ὃ καὶ διαλεκτικὸν κα- 

Ἐ' λοῦσιν. ᾿Ζ“ριστοτέλης δὲ καὶ Θεόφραστος καὶ σχεδὸν 
πάντες οἱ Περιπατητικοὶ διείλοντο τὴν φιλοσοφίαν 

οὕτως" ἀναγκαῖον τὸν τέλειον ἄνδρα καὶ ϑεωρητι- 

κὸν εἶναι τῶν ὄντων καὶ πρακτικὸν τῶν δεόντων" 

τοῦτο δ᾽ ἔξεστι καὶ ἐκ τούτων συνιδεῖν, οἷον ξητεῖται 

--- »“ᾳῳῷὐπαϑἰὐσδουδεδοδειυνειν.». 

-«“΄- 



ΒΕ ῬΙΑΟΙΤῚΚ ΡΕΙΠΟΒΟΡΗΟΒΌΜ 118. 1. 200 

εἰ ξῷον ἢ μὴ ξῶῷον ὁ ἥλιος, εἴπερ ὁρᾶται" ὁ τοῦτο 

ὃὲ ξητῶν ϑεωρητικός ἐστιν οὐδὲ γάρ τι πλέον 

ϑεωρεῖται ἢ τὸ ὄν. ξητεῖται ὁμοίως εἰ ἄπειρος ὃ 

κόσμος ἐστὶ καὶ εἰ ἔξω τι τοῦ κόσμου ἔστι" ταῦτα 81ὖ 
5 γὰρ πάντα ϑεωρητικά. ξητεῖται πάλιν πῶς βιοτεύειν 

καὶ πῶς προΐστασϑαι τέχνων προσήχει καὶ πῶς 
ἄρχειν καὶ πῶς νομοϑετεῖν" ταῦτα γὰρ πάντα ἕνεκα 

τοῦ πρᾶξαι ξητεῖται" καὶ ἔστιν ὃ τοιοῦτος πρακτι- 

κὸς ἀνήρ. 

10 4΄. Τί ἐστι φύσις. 

Ἐπειδὴ πρόκειται ἡμῖν τὰ φυσικὰ ϑεωρῆσαι, 
ἀναγκαῖον ἡγοῦμαι δηλῶσαι, τί ποτ᾽ ἐστὶν ἣ φύσις" 

ἄτοπον γὰρ πειρᾶσϑαι μὲν φυσιολογεῖν, ἀγνοεῖν δ᾽ 

αὐτὸ τοῦτο. τὴν τῆς φύσεως δύναμιν. ἔστιν οὖν, 
ιὸ κατὰ τὸν ᾿Δριστοτέλην, φύσις ἀρχὴ κινήσεως καὶ Β 

ἠρεμίας, ἔν ᾧ πρώτως ἐστὶ καὶ οὐ κατὰ συμβεβη- 
κός᾽ πάντα γὰρ τὰ δρώμενα, ὅσα μήτε ὑπὸ τύχης 

μήτε ὑπ᾽ ἀνάγκης μήτ᾽ ἐστὲ ϑεῖα μήτε τοιαύτην 
αἰτίαν ἔχει, φυσικὰ λέγεται καὶ φύσιν ἰδίαν ἔχει" 

0 οἷον γῆ πῦρ ὕδωρ ἀὴρ φυτὰ ξῷα" ἔτι δὲ ταῦτα 

τὰ γινόμενα, ὄμβροι χάλαζαι κεραυνοὶ πρηστῆρες 

ἄνεμοι" ταῦτα γὰρ ἀρχὴν ἔχει τινά οὐ γὰρ ἐξ 

αἰῶνος ἕκαστον τούτων ἐστὶν ἀλλ᾽ ἀπό τινος ἀρχῆς 

γίνεται" καὶ ταῦτα μέντοι, οἷον ξῷα φυτά, ἀρχὴν 

8 γενέσεως ἔχει" ἕν δὴ τούτοις ἡ φύσις ἀρχὴ τὸ πρῶ- 

1 εἴπερ ὁρᾶται] εἴπερ πορεύεται ἴβοπον. εἴπερ φέρεται 
Ὁ (ΞΞ θ΄1615) εὖ πεπύρωταιϑ ὅ πάλιν πῶς Βυάδδυβ: πῶς 
πάλιν (δὲ πῶς πάλιν Ναἴϊο. ἡ. 189) 10 οἵ, Ατιβϑῦ. ῥ. 192, 
210) ΘΔ ]οη. Ηϊβῦ. ΡΏ1]. 3280 240 γενέσεως) κινήσεως ΟΟΥ̓ΒΙΠ 5 
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Ὁ τόν ἐστι καὶ οὐ μόνον κινήσεως ἀλλὰ καὶ ἠρεμίας" 
ὅσα γὰρ ἀρχὴν κινήσεως ἔλαβε, ταῦτα δύναται λα- 

βεῖν καὶ τελευτήν. διὰ τοῦτο οὖν ἡ φύσις ἀρχὴ 

κινήσεώς ἐστι καὶ ἠρεμίας. 

Β΄. Τίνι διαφέρει ἀρχὴ καὶ στοιχεῖα. 

Οἱ μὲν οὖν περὶ ᾿Ζριστοτέλην καὶ Πλάτωνα 

διαφέρειν ἡγοῦνται ἀρχὴν καὶ στοιχεῖα, Θαλῆς δ᾽ 
ἰς ΄ὕ ϑι: ΧᾺ ΄ 5» ᾿ Ν » 
ὁ Μιλήσιος ταὐτὸν νομίζειν ἀρχὴν καὶ στοιχεῖα. 

πλεῖστον δ᾽ ὅσον διαφέρει ἀλλήλων᾽ τὰ μὲν γὰρ 
στοιχεῖά ἐστι σύνϑετα, τὰς δ᾽ ἀρχάς φαμὲν εἶναι 

2 ’ Α ΣΘΣ ..9 ’ τ » οὔτε συνϑέτους οὔτ᾽ ἀποτελέσματα" οἷον στοιχεῖα 
Α “ - [4 98 Κ “- “Ἂ Ὰ Ἀ Ψ 

Ὦ μὲν καλοῦμεν γῆν ὕδωρ ἀξρα πῦρ᾽ ἀρχὰς δὲ λέ- 

γομὲν διὰ τοῦτο, ὅτι οὐκ ἔχει τι πρότερον ἐξ οὗ 

γεννᾶται, ἐπεὶ οὐκ ἔσται ἀρχὴ τοῦτο. ἀλλ᾽ ἐχεῖνο 
ἐξ οὗ γεγέννηται. τῆς δὲ γῆς καὶ τοῦ ὕδατος ἔστι 

τινὰ πρότερα ἐξ ὧν γέγονεν, ἡ ὕλη ἄμορφος οὖσα 
καὶ ἀειδής, καὶ τὸ εἶδος ὃ χαλοῦμεν ἐντελέχειαν, 
καὶ ἡ στέρησις. ἁμαρτάνει οὖν ὃ Θαλῆς στοιχεῖον 

καὶ ἀρχὴν λέγων τὸ ὕδωρ. 

Γ', Περὶ τῶν ἀρχῶν τί εἰσιν. 

Θαλῆς ὁ Μιλήσιος ἀρχὴν τῶν ὄντων ἀπεφή- 

νατὸ τὸ ὕδωρ. δοκεῖ δ᾽ ὃ ἀνὴρ οὗτος ἄρξαι τῆς ςΝ 

6 ΟΕ Οὐ] εα  Ὁ ΘΡΟΡ. 1: 10: ΤῸ 15 Οογβίπυβ: γεγέ- 
νηται 11 ἀειδής] ἀνείδεος ϑίοθδθαβ 19 τὸ ὕδωρ] τὸ 
αὐτό Βευ([αθι3 20 οἵ, ΒΟ. 1. 10. 19. ἘΠῚ: ΕΥΒΘΌ: μιν. 
14,14. 21 Μαιλήσιος) ταά. εἷς τῶν ἑπτὰ σοφῶν ΕΒ ὈΪὰ5 
10. τῶν ὄντων ἁπάντων Ἰυδύϊηπβ ΟΟἢ. δα θη. 8. [1Ὁ. ἀπε- 
φήνατο εἶναι ἘΠΒΘΌΙΒ 22 δοκεῖ -- --- εἰς Μίλητον] αὖ 
ΡΙαῦ. θιμ ὈΪθιηα ποίαν Ὁ 

20 
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φιλοσοφίας καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ ᾿Ιωνικὴ αἵρεσις προσ- Ἐ 
͵ τὰ χ»5..:} ᾿ Ἄ ν ἢ 

ηγορεύϑη" ἕγενοντο γὰρ πλεῖσται διαδοχαὶ φιλο- 
ἂν ὕὔ δ τ ὩΦΕ : Ἷ 

ΘΡΟΊ ΕΘ: φιλοσοφήσας ὃ ἐν “Αἰγύπτῳ πρεσβύτερος 

ἦλθεν εἰς Μίλητον. ἐξ ὕδατος δέ φησι πάντα εἶναι 

5 καὶ εἰς ὕδωρ πάντα ἀναλύεσϑαι" στοχάξεται δ᾽ ἐκ 
4 “-- κά ἤ - δ' ς Ἁ »} 7 

τούτου πρῶτον, ὅτι πάντων τῶν ξώων ἡ γονὴ ἀρχή 
3 ς Ἁ Ξ ᾿ δ ΒιιοΥ ᾿ Ά , " 
ἔστιν, ὑγρὰ οὐσα᾿ οὕτως εἰκὸς καὶ τὰ πάντα ἐξ 

ὑγροῦ τὴν ἀρχὴν ἔχειν. δεύτερον, ὅτι πάντα τὰ 

φυτὰ ὑγρῷ τρέφεται καὶ χαρποφορεῖ, ἀμοιροῦντα 

10 δὲ ξηραίνεται" τρίτον, ὅτι καὶ αὐτὸ τὸ πῦρ τὸ τοῦ 
6 ’ Ἁ Α - Ἵὔ "Ὁ -- 6 Γ, 2 ἡλίου καὶ τὸ τῶν ἄστρων ταῖς τῶν ὑδάτων ἀνα- Ἐ 

ϑυμιάσεσι τρέφεται καὶ αὐτὸς ὃ κόσμος" διὰ τοῦτο 
καὶ Ὅμηρος ταύτην τὴν γνώμην ὑποτίϑεται περὶ 

τοῦ ὕδατος 

ιό. “χεανός, ὅσπερ γένεσις πάντεσσι τέτυκται.᾽ἢ 

᾿ἀναξίμανδρος δ᾽ ὃ Μιλήσιός φησι τῶν ὄντων 

τὴν ἀρχὴν εἶναι τὸ ἄπειρον" ἐκ γὰρ τούτου πάντα 

γίνεσθαι χαὶ εἰς τοῦτο πάντα φϑείρεσϑαι" διὸ καὶ 

γεννᾶσϑαι ἀπείρους κόσμους, καὶ πάλιν φϑείρεσϑαι 

50 εἰς τὸ ἐξ οὗ γίνονται. λέγει γοῦν διότι ἄπειρόν 

ἐστιν, ἵνα μηδὲν ἐλλείπῃ ἡ γένεσις ἡ ὑφισταμένη. 

ἡμαρτάνει δ᾽ οὗτος, μὴ λέγων τί ἐστι τὸ ἄπειρον, 810 ἁμαρτάνει δ᾽ οὗτος, μὴ λέγων τί θον, 
ΜΡ ΄ 2 Ἵ" ἢ κ}] - μ}} » ᾽ 

πότερον ἀήρ ἔστιν ἢ ὕδωρ ἢ γῆ ἢ ἄλλα τινὰ 
Ἂ 

σώματα. ἁιιαρτάνει οὖν. τὴν μὲν ὕλην ἀποφαινό- 

8 πρεσβύτερος! οοἸ] ον! ἃπΐθ ἦλθεν ΕυΒΘ 8 4 1άθιη: 
ὃς ἐξ ὕδατος φησὶὺὲ 10 τρίτον δὲ ἸΙάδη 11 τὸ] οτη. Ἰάθιῃ 
16 Ηοπι. Ξί 246 19 πάλιν] πᾶν ΜοΙπθκιυ8Β 20 γίνονται] 
γίνεσθαι Ὁ, αὐοᾶά ἀαγβδιση [1Ὀ. διότι ἘΠΒΘΌΙαΒ: διὰ τί 
(διατί Ὑ αὖϊο.) [1Ὁ. ἄπειρον] τὸ ἀπέραντον ἰάθη 22. οὗτος] 
καὶ οὗτος ἘΠΞΘΌΙαΒ. Ομ. δύο δ ΘΓ 5 
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Ν Ἁ - “΄ 3 “-- ᾿ Ἁ ἣ 3 

ἰξνος τὸ δὲ ποιοῦν αἴτιον ἀναιρῶν" τὸ γὰρ ἄπει- 

ρον οὐδὲν ἄλλο ἢ ὕλη ἐστίν" οὐ δύναται δ᾽ ἡ ὕλη 

εἶναι ἐνεργείᾳ, ἂν μὴ τὸ ποιοῦν ὑποκέηται. 

᾿Δναξιμένης δ᾽ ὁ Μιλήσιος ἀρχὴν τῶν ὄντων 

ἀέρα ἀπεφήνατο" ἐκ γὰρ τούτου τὰ πάντα γίνεσϑαι 

καὶ εἰς αὐτὸν πάλιν ἀναλύεσϑαι, οἷον “ἣ ψυχή φη- 

σίν “ἡ ἡμετέρα ἀὴρ οὖσα συγκρατεῖ ἡμᾶς καὶ ὅλον 

τὸν κόσμον πνεῦμα καὶ ἀὴρ περιέχει" λέγεται δὲ 
ὦ . ΟῚ Ἁ - ς ἕξ Ἁ ἃ 

συνωνύμως ἀὴρ καὶ πνεῦμα. ἁμαρτάνει δὲ καὶ 

οὗτος, ἐξ ἁπλοῦ καὶ μονοειδοῦς ἀέρος καὶ πνεύμα- 
- ,ὔ ᾿  ΨΥΛΣ Το δοΝ ᾿ ᾽ ᾿ 

τος δοχῶν συνεστάναι τὰ ξῷα᾽ ἀδύνατον γὰρ ἀρχὴν 

μίαν τὴν ὕλην τῶν ὄντων, ἐξ ἧς τὰ πάντα, ὑπο- 
στῆναι" ἀλλὰ καὶ τὸ ποιοῦν αἴτιον χρὴ ὑποτιϑέναι" 

οἷον ἄργυρος οὐκ ἀρκεῖ πρὸς τὸ ἔχπωμα γενέσϑαι, 

ἂν μὴ καὶ τὸ ποιοῦν ἢ. τουτέστιν ὁ ἀργυροκόπος" 
ὁμοίως καὶ ἐπὶ τοῦ χαλκοῦ καὶ τοῦ ξύλου καὶ τῆς 

ἄλλης ὕλης. 

᾿ἀναξαγόρας ὁ Κλαξομένιος ἀρχὰς τῶν ὄντων 
ν ς ΄, ἢ , τἶνδν νὸς ᾿ ες να τὰς ὁμοιομερείας ἀπεφήνατο ἐδόκει γὰρ αὐτῷ ἀπο- 

ρώτατον εἶναι. πῶς ἔκ τοῦ μὴ ὄντος δύναταί τι 
, ο᾽ ΄ὕ ᾽ ᾿ λυ ᾿ -» 

Ὁ γίνεσϑαι ἢ φϑείρεσϑαι εἰς τὸ μὴ ὄν" τροφὴν γοῦν 
, ς - Ἁ -" τ Χ 

προσφερόμεϑα ἁπλῆν καὶ μονοειδῆ, οἷον τὸν Ζίη- 

μήτριον ἄρτον, τὸ ὕδωρ πίνοντες" καὶ ἐκ ταύτης 

τῆς τροφῆς τρέφεται ϑρὶξ φλὲψ ἀρτηρία νεῦρα 

8 ἐνεργείᾳ ἘΪΒΘΌΙΪΆΒ: ἐνέργεια, 11ῦγ]. ἐν ἐνεργείᾳ ἢ 
ὔ τὰ] οτη. ΕἸ ΒΘΌΪΕΒ 12 ἐξ ἧς τὰ πάντα] οτι. ΕαΒοΌἷα5 
18 ̓ ἀναξαγόρας ᾿Ηγησιβούλου Κλαζομένιος ϑίοθαθι8 22 Ζίη- 
μήτριον ἨδΒΙὰΒ: δημήτρειον 28 πίνοντες] ϑιαῦ ἀδἸθπάμπι 
αὖ ΒΡ] μά μτα καὶ ἐσϑίοντες 24 ϑρὶξ] οὔ, ύοθδθιιβ 
10. νεῦρα] σάρξ νεῦρα 1ἄθ1η : 

10 

»"} σι 
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ὀστᾶ καὶ τὰ λοιπὰ μόρια. τούτων οὖν γινομένων, 

ὁμολογητέον ἐστὶν ὅτι ἐν τῇ τροφῇ τῇ προσφερο- 
μένῃ πάντα ἐστὶ τὰ ὄντα καὶ ἐκ τῶν ὄντων πάντα 

αὔξεται καὶ ἐν ἐχείνῃ ἐστὶ τῇ τροφῇ μόρια αἵματος 

5 γεννητικὰ καὶ νεύρων καὶ ὀστέων καὶ τῶν ἄλλων" 

ἃ ἦν λόγῳ ϑεωρητὰ μόρια. οὐ γὰρ δεῖ πάντα ἐπὶ 

τὴν αἴσϑησιν ἀνάγειν. ὅτι ἄρτος καὶ τὸ ὕδωρ ταῦτα 

κατασκευάξει. ἀλλ᾽ ἐν τούτοις ἔστι λόγῳ ϑεωρητὰ 

μόρια. ἀπὸ τοῦ οὖν ὅμοια τὰ μέρη εἶναι ἕν τῇ 
τὸ τροφῇ τοῖς γεννωμένοις δὁμοιομερείας αὐτὰ ἐχάλεσε 

καὶ ἀρχὰς τῶν ὄντων ἀπεφήνατο" καὶ τὰς μὲν 

ὁμοιομερείας ὕλην. τὸ δὲ ποιοῦν αἴτιον τὸν νοῦν 

᾿ τὸν τὰ πάντα διαταξάμενον. ἄρχεται δ᾽ οὕτως 

ὁμοῦ πάντα χρήματα ἦν, νοῦς δ᾽ αὐτὰ διῇρε καὶ 
ι διεκόσμησε᾽ χρήματα λέγων τὰ πράγματα. ἀπο- 

δεκτέος οὖν ἐστιν. ὅτι τῇ ὕλῃ τὸν τεχνίτην προῦ- 

ἕξευξεν. 

᾿Αρχέλαος ᾿Ζ“πολλοδώρου ᾿4ϑηναῖος ἀέρα ἄπειρον 

καὶ τὴν περὶ αὐτὸν πυκνότητα καὶ μάνωσιν" τού- 
οοτῶν δὲ τὸ μὲν εἶναι πῦρ τὸ δ᾽ ὕδωρ. 

Οὗτοι μὲν οὖν ἐφεξῆς ἀλλήλοις ταῖς διαδοχαῖς Ε 

γενόμενοι τὴν λεχϑεῖσαν ᾿Ιωνικὴν συμπληροῦσι φι- 

λοσοφίαν ἀπὸ Θάλητος. 
Πάλιν δ᾽ ἀπ’ ἄλλης ἀρχῆς Πυϑαγόρας Μνησάρ- 

8 χου Σάμιος, ὃ πρῶτος φιλοσοφίαν τούτῳ τῷ δή- 

ματι προσαγορεύσας, ἀρχὰς τοὺς ἀριϑμοὺς καὶ τὰς 

2 ἐστὶν] οτη. δίορδθθιβ 10 αὐτὰ ἰᾷά6πι: αὐτὰς 14 διῇρε) 
διήρει ΝΥ ὁπ Ν᾽ ΔΙΟΚθ δυο. (]οββοιηδ οοηβοὺ ἢ, Νύτμη διξῖρε 
ὃ διεέρω ὃ 1ὅ χρήματα λέγων τὰ πράγματα] 1πἰογρο]εΐο- 
ΠΘΠὶ 6586 1ὰσϊουὺ 1) 
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συμμετρίας τὰς ἐν τούτοις, ἃς καὶ ἁρμονίας καλεῖ" 

τὰ δ᾽ ἐξ ἀμφοτέρων σύνϑετα στοιχεῖα, καλούμενα 
δὲ γεωμετρικά: πάλιν δὲ τὴν μονάδα καὶ τὴν 
ἀόριστον δυάδα ἐν ταῖς ἀρχαῖς. σπεύδει δ᾽ αὐτῷ 

τῶν ἀρχῶν ἡ μὲν ἐπὶ τὸ ποιητικὸν αἴτιον καὶ εἰδὲ- 

κόν, ὅπερ ἐστὶ νοῦς ὃ ϑεός, ἡ δ᾽ ἐπὶ τὸ παϑητικόν 

τε χαὶ ὑλικόν, ὕπερ ἐστὶν ὁ δρατὸς κόσμος. εἶναι 
δὲ τὴν φύσιν τοῦ ἀριϑμοῦ δεκάδα" “μέχρι γὰρ τῶν 

δέκα πάντες “ἔλληνες. πάντες βάρβαροι ἀριϑμοῦ- 

σιν, ἐφ᾽ ἃ ἐλθόντες πάλιν ἀναποδοῦσιν ἐπὶ τὴν 
μονάδα καὶ τῶν δέκα πάλιν, φησίν, ἡ δύναμις 

ἔστιν ἐν τοῖς τέσσαρσι καὶ τῇ τετράδι" τὸ δ᾽ αἴτιον, 

εἴ τις ἀπὸ τῆς μονάδος ἀναποδῶν κατὰ πρόσϑεσιν 

τιϑείη τοὺς ἀριϑμοὺς ἄχρι τῶν τεσσάρων προελϑὼν 

ἐχπληρώσει τὸν δέκα ἀριϑμόν" ἐὼν δὲ ὑπερβάληται 
877 τὸν τῆς τετράδος, καὶ τῶν δέκα ὑπερεκπεσεῖται" 

οἷον εἴ τις ϑείη ἕν καὶ δύο προσϑείη καὶ τρία καὶ 

τούτοις τέσσαρα. τὸν τῶν δέκα πληρώσει ἀριϑμόν" 
ὋΝ» δ 9 χ Ἁ Ἂ ᾿ Δ 2 μὰ , ὥστε ὃ ἀριϑμὸς κατὰ μὲν μονάδα ἐν τοῖς δέκα 
κατὰ δὲ δύναμιν ἐν τοῖς τέσσαρσι. διὸ καὶ ἐφϑέγ- 
γοντο οἵ Πυϑαγόρειοι, ὡς μεγίστου ὅρκου ὄντος 

τῆς τετράδος. 

10 ἀναποδοῦσιν] ἀναποδίξζουσιν ΒΘΟΙΙαΒ. ῬγΟ ΔΌΣ ΙΟΥ 
13 ἀναποδῶν]) ἀναλαβὼν γ6] ἃ μονάδος {|5Θηθγ᾽8. μονάδων 
Ὦ. Με] ἀναποδίζων. ᾿ἀναποδίζειν ἀπὸ τῆς μονάδος οὗ 
κατὰ πρόσϑεσιν οδϑὺ υὖ νἱᾶ. ἕν ἕν - ἕν δύο -᾿- ἕν τρία -- 
ἕν τέσσαρα -- δέκα. ὉΌὶ πούς οδὺ ἡ μονάς. Οοπίτω ἀναπο- 
δίζξειν (ἀπὸ τῆς δεκάδος) ἐπὶ τὴν μονάδα οϑὺ δέκα ἕν, δέκα 
δύο, δέκα τρία, δέκα τέσσαρα οὶ ποὺς οϑὺ ἡ δεχάς 
1ὅ ὑπερβάλῃ ϑίοθαθαβ 18 ἐχπληρώσει Ὁ 20 ἐπεφϑὲγ- 
γοντο οθδθαΒ 

10 



γκ»-- 

5 ἐξ ὧν πᾶσα τέχνη καὶ ἐπιστήμη καὶ αὐτοὶ λογικοί 

10 

μ σι 

29 
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“οὐ μὰ τὸν ἁμετέρᾳ ψυχᾷ παραδόντα τετρακτύν, 
Ἁ ᾿] ͵ “ δ.» ͵ὔ 9 ις, δὴ ᾽ παγὰν ἀενάου φύσιος ῥίξζωμά τ᾽ ἔχουσαν. 

“καὶ ἡ ἡμετέρα ψυχή᾽ φησίν "ἐκ τετράδος σύγκει- 
ται εἶναν γὰρ νοῦν ἐπιστήμην δόξαν αἴσϑησιν. 

2 - Χ 5 ς ἤ 3 ς Ἁ - ἐσμεν. νοῦς μὲν οὖν ἣ μονάς ἐστιν᾽ ὃ γὰρ νοῦς 
κατὰ μονάδα θεωρεῖται, οἷον πολλῶν ὄντων ἀνϑρώ- 

πῶν οἵ μὲν ἐπὶ μέρους εἰσὶν ἀναίσϑητοι ἀπερί- 
ληπτοι καὶ ἄπειροι, ἀλλ᾽ αὐτὸ τοῦτο ἄνϑρωπον ἕνα 

μόνον νοοῦμεν, ᾧ οὐδεὶς ἔτυχεν ὅμοιος" καὶ ἵππον 

ἕνα μόνον νοοῦμεν, οἵ δ᾽ ἐπὶ μέρους εἰσὶν ἄπειροι. 

τὰ γὰρ εἴδη ταῦτα πάντα καὶ γένη κατὰ μονάδας 

εἰσί διὸ καὶ ἐπὶ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν τοῦτον τὸν 

ὅρον ἀποδιδόντες λέγουσι ξῷῶον λογικὸν ἢ ζῷον 

χθεμετιστικόν ῥητέον. διὰ τοῦτο οὖν νοῦς ἡ μονάς, 
ᾧ ταῦτα νοοῦμεν, καὶ ἣ δυὰς δ᾽ ἡ τ ν ἔπι- 

στήμη. εἰκότως" πᾶσα γὰρ ἀπόδειξις καὶ πᾶσα πίστις 

ἐπιστήμης. πρὸς δὲ καὶ πᾶς συλλογισμὸς ἔκ τινῶν 

ὁμολογουμένων τὸ ἀμφισβητούμενον συνάγει καὶ 

ῥαδίως ἀποδείκνυται ἕτερον. ὧν ἡ ἐπιστήμη κατά- 

ληψίς ἐστι. διὸ εἴη ἂν δυάς. ἡ δὲ δόξα τριὰς ἐκ 
καταλήψεώς ἐστιν, εὐλόγως, ὅτι πολλῶν ἐστιν ἢ 

δόξα" ἡ δὲ τριὰς πλῆϑος, ὡς ἱτρισμάκαρες ΖΙαναοί᾽. 
[τὶ διὰ τοῦτο οὖν ἐγκχρίνει τὴν τριάδα ἘΞ ἡ δὲ τού- 

1 ψυχᾷ!] κεφαλᾷ ϑίοθαθαβ 2 φύσιος οοὔ. ῬΑΥΙΒΙΠῸ5 
1814: φύσεως ἴ θεωρεῖ ΤΒΘποταβ, 588 οἵ, Ῥ. 510 11η.16: ὑπερ- 
βάληται. Ῥ». 211 Ἰ1η. 20: ἘΠΕ τ νον ΑἸαδοΥ ΘΣΡ οὗ στη 
Αἀάρηα 185 16 ῥητέον] ἀθθμάσμη δυῦ ροβὺ οὖν ὑγὰπε- 
Ῥοπθοπάσπτη τηοπαὖὺ Βροκιὶιβ 285 Ηομ. ε 806 94 οὖν 
Οοτβίηθβ: οὐκ, αποᾶ Θχμιθοῦ οὐϊθιη οοα. Εἰ 10. Ἰθοῦπδπι 

σ 
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τῶν αἵρεσις ᾿Ιταλικὴ προσηγορεύϑη διὰ τὸ τὸν 

Πυϑαγόραν ἐν ᾿Ιταλίᾳ σχολάσαι" μετέστη γὰρ ἀπὸ 

Σάμου τῆς πατρίδος, τῇ “Πολυκράτους τυραννίδι 

δυσαρεστήσαςο. 

Ἡράκλειτος καὶ Ἵππασος ὃ Μεταποντῖνος ἀρχὴν 

τῶν ὅλων τὸ πῦρ᾽ ἐκ πυρὸς γὰρ τὰ πάντα γίνε- 

σϑαι καὶ εἰς πῦρ πάντα τελευτᾶν λέγουσι" τούτου 

δὲ χατασβεννυμένου, κοσμοποιεῖσϑαι τὰ πάντα. 
πρῶτον μὲν γὰρ τὸ παχυμερέστατον αὐτοῦ εἰς αὑτὸ 

συστελλόμενον γῆν γίνεσϑαι, ἔπειτ᾽ ἀναχαλωμένην 

τὴν γῆν ὑπὸ τοῦ πυρὸς χύσει ὕδωρ ἀποτελεῖσϑαι, 

ἀναϑυμιώμενον δ᾽ ἀέρα γίνεσϑαι' πάλιν δὲ τὸν 
κόσμον καὶ πάντα τὰ σώματα ὑπὸ πυρὸς ἀναλοῦ- 
σϑαι ἐν τῇ ἐκπυρώσει. ἀρχὴ οὖν τὸ πῦρ, ὅτι ἐκ 
τούτου τὰ πάντα᾽ τέλος δέ, ὅτι καὶ εἰς τοῦτο ἀνα- 

λύεται τὰ πάντα. 

᾿Επίχουρος Νεοκλέους ᾿Δ4ϑηναῖος κατὰ Ζίημό- 
κριτον φιλοσοφήσας ἔφη τὰς ἀρχὰς τῶν ὄντων σώ- 

ματα λόγῳ ϑεωρητά, ἀμέτοχα κενοῦ, ἀγένητα, 

ἀίδια. ἄφϑαρτα, οὔτε ϑραυσϑῆναι δυνάμενα οὔτε 

Χ τηοπρθηΐθ ἀθαϊῦ Πα ποσβ. ροϑῦ τριάδα τπὐοτοϊαϊῦ αϊθρα- 
ἰαύϊο ἀθ 56 η88 (Ρ. 2171 11π. 4) Ῥυουη βθδ, αδ 1 ΘΧΡΙΘΥΘΙΙΒ 6 Χ 
Τοδηηθ ῬΒΙ]ΟΡ. ἴῃ Αὐ. 48 δηΐσηδ ἴ, ΟἽ 46 τὴν δὲ τετράδα τὴν 
αἴσθησιν. ἐπειδὴ ἡ μὲν τετρὰς ἐν τοῖς αἰσϑητοῖς τὸ σῶμα 
ἐδήλου κτλ. Ὁ. Ῥγοχίθηα ἡ δὲ τούτων αἵρεσις --- -- δυσ- 
ἀρξστήσας Ἰοσαηῦα ἴῃ 1118 ροϑῦ στοιχεῖα δὲ τέτταρα 
(ρ. 2314: 21) 6 ὅλων] πάντων ΒΘΌΪ8 10. ἐκ] ἐκ τοῦ 
Ταβύϊπθβ ἴθ. ἐκ τοῦ πυρὸς ΕἸ ΒΘΌΪΕΒ 10 γῆν γίνεσϑαι 
οχ ἀδρίδθυ, οοαᾶ.᾽ (Ὁ): γῆ γίνεται 11 χύσει οΘΠΠΘΥαΒ: 
φύσει 16 ὅτι καϑότι ἘπαΒΘ ὈΪπ8 19 ἀγέννητα οοἀᾶ, 
20 ἀδιάφϑαρτα 1) οὐτὰ Εἰ αΒΘΌ 10 

μι 0 
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ΡΣ δὶ ἡ διάπλασιν ἐκ τῶν μερῶν λαβεῖν οὔτ᾽ ἀλλοιωϑῆναι" 

εἶναι δ᾽ αὐτὰ λόγῳ ϑεωρητά᾽ ταῦτα μέντοι κινεῖσϑαι Ἐ 
ἐν τῷ κενῷ καὶ διὰ τοῦ κενοῦ" εἶναι δὲ καὶ αὐτὸ 
τὸ κενὸν ἄπειρον καὶ τὰ σώματα ἄπειρα. συμβε- 

5 βηκέναι δὲ τοῖς σώμασι τρία ταῦτα, σχῆμα μέγε- 
ὃος βάρος. Ζημόκριτος μὲν γὰρ ἔλεγε δύο, μέγε- 

ϑός τε καὶ σχῆμα, ὃ δ᾽ ᾿Επίκουρος τούτοις καὶ 

τρίτον, τὸ βάρος, προσέϑηκεν᾽ “ἀνάγκη γάρ᾽ φησί 

“κινεῖσϑανι τὰ σώματα τῇ τοῦ βάρους πληγῇ᾽ ἐπεὶ 

10 οὐ κινηϑήσεται.᾽ εἶναι δὲ τὰ σχήματα τῶν ἀτόμων 
ἀπερίληπτα οὐκ ἄπειρα" μὴ γὰρ εἶναι μήτ᾽ ἀγκι- 
στροειδεῖς μήτε τριαινοειδεῖς μήτε κρικοειδεῖφ᾽ ταῦτα 

γὰρ τὰ σχήματα εὔϑραυστά ἐστιν. αἱ δ᾽ ἄτομοι 

ἀπαϑεῖς ἄϑραυστοι, ἴδια δ᾽ ἔχειν σχήματα λόγῳ 
ιὸ ϑεωρητά. καὶ εἴρηται ἄτομος, οὐχ ὅτι ἐστὶν ἐλα- 

χίστη ἀλλ᾽ ὅτι οὐ δύναται τμηϑῆναι, ἀπαϑὴς οὖσα 
καὶ ἀμέτοχος κενοῦ᾽ ὥστε, ἐὰν εἴπῃ ἄτομον, ἄϑραυ- 

στον λέγει καὶ ἀπαϑῆ, ἀμέτοχον κενοῦ. ὅτι δὲ 

ἔστιν ἄτομος, σαφές" καὶ γὰρ ἔστι στοιχεῖα ἀεὶ ὄντα 

0 καὶ ζῷα κενὰ καὶ ἡ μονάς. 
᾿Εμπεδοκλῆς Μέτωνος ᾿Ζκραγαντῖνος τέτταρα 818 

μὲν λέγει στοιχεῖα, πῦρ ἀέρα ὕδωρ γῆν" δύο δ᾽ 
ἀρχικὰς δυνάμεις, φιλίαν τε καὶ νεῖκος ὧν ἡ μέν 
ἐστιν ἑνωτικὴ τὸ δὲ διαιρετικόν. φησὶ δ᾽ οὕτως 

1 διάπλασιν Τυδίϊπαβ ([.]. 4): διπλάσιον διαῦ διαπλασμὸν 
8 Ἐπβοοΐαβ: ἐπέϑηκεν 9. ἐπεὶ] δἀᾷ, ἀφ᾽ ἑαυτῶν Ηδτνοῖ- 
ἄθηυβ 11 Ῥυθθμηθυυβ 6χσ [ϑογίϊο 10, 42: περιληπτὰ 
17 εἴπῃ τις ΕΣ 20 ξῷα κενὰ] σώματα ἄκενα «αὖ χωρία 
κενὰ ουβίπυβ. καὶ σώματα καὶ ξῷα κενὰ γογύϊῦ Ατηγοίαϑ. 
ξῷα ἄπειρα οΧ 1ιϑογῦ. 10, 14 Βροκίυβ. πὰτη ζῷα ἄγονα ὃ 

ῬΙαΐδτομὶ Μοσδ]α. ὙῸ]. Υ. 18 
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“τέσσαρα τῶν πάντων ῥιξώματα πρῶτον ἄκουε. 

Ζεὺς ἀργὴς “Ηρη τε φερέσβιος ἠδ᾽ ᾿Διδωνεύς, 
Νῆστίς ϑ'΄. ἣ δακρύοις τέγγει κρούνωμα βρότειον.ἢ 

Ζία μὲν γὰρ λέγει τὴν ξέσιν καὶ τὸν αἰϑέρα, “Ἥρην 

δὲ φερέσβιον τὸν ἀέρα, τὴν δὲ γῆν τὸν ᾿Διδωνέα, 
Νῆστιν δὲ καὶ κρούνωμα βρότειον οἷονεὶ τὸ σπέρμα 

καὶ τὸ ὕδωρ. 
Σωκράτης Σωφρονίσκου ᾿4ϑηναῖος καὶ Πλάτων 

᾿Δρίστωνος ᾿4ϑηναῖος (αἵ γὰρ αὐταὶ περὶ παντὸς 
ἑχατέρου δόξαι) τρεῖς ἀρχάς, τὸν ϑεὸν τὴν ὕλην 
τὴν ἰδέαν. ὁ δὲ ϑεὸς νοῦς ἐστι τοῦ κόσμου, ὕλη 
δὲ τὸ ὑποκείμενον πρῶτον γενέσει καὶ φϑορᾷ, ἰδέα 
δ᾽ οὐσία ἀσώματος ἐν τοῖς νοήμασι καὶ ταῖς φαν- 
τασίαιο τοῦ θεοῦ. 

᾿Δριστοτέλης δὲ Νικομάχου Σταγειρίτης ἀρχὰς 

μὲν ἐντελέχειαν, ἤτοι εἶδος ὕλην στέρησιν" στοι- 
χεῖα δὲ τέτταρα, πέμπτον δέ τι σῶμα αἰϑέριον 
ἀμετάβλητον. 

Ζήνων Μνασέου Κιτιεὺς ἀρχὰς μὲν τὸν ϑεὸν 
Ο καὶ τὴν ὕλην, ὧν ὃ μέν ἐστι τοῦ ποιεῖν αἴτιος ἡ 

δὲ τοῦ πάσχειν, στοιχεῖα δὲ τέτταρα. 

1 Μυ]]Δοη. 1 νβ. 189 2. ἀργὴς Βροοϊκίαδ: αὐϑὴρ 8 δα- 
κπρύοις τέγγει κὲ] 1. 6. Ἰδοτί μηδ ργοΐαπ θη ΘαΌΘΙΩ 
Βατηθπδῖη φγοαποὶν, οἰ ιοιῦ, Ἀρούνωμα διαΐθπι ΤΟΝ 
οϑὺ δρροβιύο δὰ Νῆῇστις ὅ δὲ ῥγβ Βροϊτιυβ: τ 8 Σω- 
πράτης Σωφρονίσκου ᾿Δ4ϑηναῖος οὐ αἵ γὰρ αὐταὶ --- δόξαι] 
461, 11 ὁ δὲ ϑεὸς --- κόσμου] “ἴα180 Ἰοοο ροβὺ ϑεοῦ 
(ἴῃ. 14) ἴῃ οοαάᾷ. ἰγαάϊθαν, οὰπὶ γαγῖα Ἰθούϊο ἔστι δὲ ὁ ϑεὸς 
ὃ νοῦς οἷ Ἰοοῦμη οΟὈὐβοαουιὺ) Ὁ. Μα]μὶ ὑδιάθῃ ἔστι δὲ θεὸς 
γοῦς τοῦ κόσμου 

- 0 

ὅ μ᾿ 
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Ζ΄. Πῶς συνέστηκεν ὃ κόσμος. 

Ὁ τοίνυν κόσμος συνέστη περικεκλασμένῳ σχή- 
μὠατι ἐσχηματισμένος τὸν τρόπον τοῦτον. τῶν ἀτό- 
μῶν σωμάτων ἀπρονόητον καὶ τυχαίαν ἐχόντων τὴν 

5 κίνησιν συνεχῶς τε καὶ τάχιστα κινουμένων εἰς τὸ 

10 

1ὅ 

20 

αὐτό, πολλὰ σώματα συνηϑροίσϑη, καὶ διὰ τοῦτο 

ποικιλίαν ἔχοντα καὶ σχημάτων καὶ μεγεϑῶν. ἀϑροι- 

ξομένων δ᾽ ἐν ταὐτῷ τούτων, τὰ μέν, ὅσα μείξονα 
ἦν καὶ βαρύτερα, πάντως ὑπεκάϑιξεν" ὅσα δὲ μικρὰ 
καὶ περιφερῆ καὶ λεῖα καὶ εὐόλισϑα, ταῦτα καὶ 
ἐξεθλίβετο κατὰ τὴν σύνοδον τῶν σωμάτων εἴς τε 

τὸ μετέωρον ἀνεφέρετο. ὡς δ᾽ οὖν ἐξέλιπε μὲν ἡ 
πληκτικὴ δύναμις μετεωρίζουσα., οὐκέτι δ᾽ ἦγεν ἡ 

πληγὴ πρὸς τὸ μετέωρον, ἐκωλύετο δὲ ταῦτα κάτω 

φέρεσϑαι, ἐπιέξετο πρὸς τοὺς τόπους τοὺς δυναμέ- 

νους δέξασθαι" οὗτοι δ᾽ ἦσαν οἱ πέριξ, καὶ πρὸς 

τούτοις τὸ πλῆϑος τῶν σωμάτων περιεκλᾶτο, περι- 

πλεχόμενα δ᾽ ἀλλήλοις κατὰ τὴν περίκλασιν τὸν 

οὐρανὸν ἐγέννησε᾽ τῆς δ᾽ αὐτῆς ἐχόμεναν φύσεως 

αἱ ἄτομοι, ποικίλαι οὖσαι, καϑὼς εἴρηται, πρὸς τὸ 
μετέωρον ἐξωθούμεναι. τὴν τῶν ἀστέρων φύσιν 
ἀπετέλουν᾽ τὸ δὲ πλῆϑος τῶν ἀναϑυμιωμένων σω- 
μάτων ἐπέπληττε τὸν ἀέρα καὶ τοῦτον ἐξέϑλιβε᾽ πνευ- 
ματούμενος δ᾽ οὗτος κατὰ τὴν κίνησιν καὶ συμπερι- 

1 68]. 88. Ἐϊι5. 1ὅ, 82, 1---Ἴ ὅ εἰς τὸ αὐτὸ] οὐτὰ ἴη- 
βϑοαυθηθθυβ ἱπηρστῦὺ ΕΒ 8 6 καὶ] 6]. ὕβοηθσαβ ὕ καὶ] 
ὉΓΙᾺΒ οἵα. ΕΘ θα5 9. ὕὕβθμῃθσιβ: βαρύτατα 10 εὐολίσϑητα 
ἘΠαβθθα5Β ἴῃ. καὶ] οἵω. ἰᾷάθρῃθθ᾽), 12. ἐξέλειπε Ὁ 17 τούτους 
ΕΒΘΌϊτι5 20 αἵ 1άθτα 22 ἀνωθουμένων Βροκὶαβ 
28 ΕυβθοΐαΒ: ἔπληττε 244 περιλαμβάνων Ἰ1άθγὴ 

185. 

" 

᾿ 
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Ε λαμβάνων τὰ ἄστρα συμπεριῆγε ταῦτα καὶ τὴν νῦν 

περιφορὰν αὐτῶν μετέωρον ἐφύλαττε. κἄπειτα ἐκ 
μὲν τῶν ὑποχαϑιξόντων ἐγενήϑη ἡ γῆ, ἔκ δὲ τῶν 
μετεωριξομένων οὐρανὸς πῦρ ἀήρ. πολλῆς δ᾽ ὕλης 

ἔτι περιειλημμένης ἐν τῇ γῇ πυκχνουμένης τε ταύ- ὅ 
τῆς κατὰ τὰς ἀπὸ τῶν πνευμάτων πληγὰς καὶ τὰς 
ἀπὸ τῶν ἀστέρων αὔρας, προσεϑλίβετο πᾶς ὃ μι- 
χρομερὴς σχηματισμὸς ταύτης καὶ τὴν ὑγρὰν φύσιν 

ἐγέννα" ῥευστικῶς δ᾽ αὕτη διακειμένη κατεφέρετο 
πρὸς τοὺς κοίλους τόπους καὶ δυναμένους χωρῆδαί τὸ 

τε καὶ στέξαι, ἢ καϑ᾽ αὑτὸ τὸ ὕδωρ ὑποστὰν ἐκοί- 

λαινε τοὺς ὑποχειμένους τόπους. τὰ μὲν οὖν κυ- 

ριώτατα μέρη τοῦ κόσμου τὸν τρόπον τοῦτον ἐγενήϑη. 

879 Ε΄. Εἰ ἕν τὸ πᾶν. 

Οἱ μὲν ἀπὸ τῆς Στοᾶς. ἕνα κόσμον ἀπεφήναντο, 
ὃν δὴ καὶ τὸ πᾶν ἔφασαν εἶναι καὶ τὸ σωματικόν. 

Ἐμπεδοκλῆς δὲ κόσμον μὲν ἕνα, οὐ μέντοι τὸ 
πᾶν εἶναι τὸν κόσμον ἀλλ᾽ ὀλίγον τι τοῦ παντὸς 
μέρος, τὸ δὲ λοιπὸν ἀργὴν ὕλην. 

Πλάτων δὲ τεχμαίρεται τὸ δοκοῦν, ὅτι εἷς ὃ 30 

κόσμος καὶ ἕν τὸ πᾶν, ἐκ τριῶν" ἐκ τοῦ μὴ εἶναι 
τέλειον, ἐὰν μὴ πάντα περιέχῃ" ἐκ τοῦ μὴ ἔδεσϑαι 
ὅμοιον τῷ παραδείγματι, ἐὰν μὴ μονογενὴς ἢ" ἐκ 
τοῦ μὴ ἔσεσϑαι αὐτὸν ἄφϑαρτον, ἐὰν ἦ τι ἐξωτέρω 

Ε] μ᾿ 

1 ταῦτα] αὐτὰ Ἐππδορῖυ 8 .1ᾶθῃι: ἐγεννήϑη ὄ τε] 
δὲ Ἰᾶθρῃῃ!ῃῳ 7 αὐγάς Βυδβοθϊυ 12 τὰ μὲν --- ἐγενήϑη] οἴ. 
ἰάθριη)Β 14 6]. 82. 8. 15, 88, ϑοῦ. 1, 22, 386 1 μὲν οὖν 
Επ5. ϑύοθθθιιβ 10 τὰ σωματικὰ ἘππβοθῖΒ [ὥζὼὅ0 Πλάτων] 
οὗ, Τίμα. Ρ. 800. 81 8. 92 Ὁ 21 εἶναι) ἔσεσϑαι ἘϊαΒΘΌΪαΒ 
22 ἐμπεριέχῃ ἰᾶθρθῃ 24 αὐτὸν] οτῃ. ἰάθιι 
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αὐτοῦ. πρὸς δὴ τὸν Πλάτωνα ῥητέον, ὅτι οὐ τέ- 
λειος ὁ κόσμος᾽ οὐδὲ γὰρ πάντα περιέχει" ἢ χαὶ Β 
γὰρ ὁ ἄνϑρωπός ἐστι τέλειος, ἀλλ᾽ οὐ πάντα περιέχει" 
καὶ πολλὰ παραδείγματα ἔστιν, ὥσπερ ἐπ᾽ ἀνδοιάν- 

ὅ τῶν καὶ οἰκιῶν καὶ ξῳγραφιῶν. πῶς δὲ τέλειος, εἴπερ 
ἐξωϑέν τι αὐτοῦ περιδινεῖσϑαι δύναται; ἄφϑαρτος 
δ᾽ οὐκ ἔστιν οὐδὲ δύναται εἶναι, γενητὸς ὦν. 

Μητρόδωρος δέ φησιν ἄτοπον εἶναι ἐν μεγάλῳ 
πεδίῳ ἕνα στάχυν γενηϑῆνανι καὶ ἕνα κόσμον ἐν 

ιο τῷ ἀπείρῳ. ὅτι δ᾽ ἄπειρος κατὰ τὸ πλῆϑος, δῆλον 
ἐκ τοῦ ἄπειρα τὰ αἴτια εἶναι" εἰ γὰρ ὃ μὲν κόσμος 
πεπερασμένος, τὰ δ᾽ αἴτια πάντα ἄπειρα, ἐξ ὧν ὅδε 
ὁ χόσμος γέγονεν, ἀνάγκη ἀπείρους εἶναι. ὕπου Ο 
γὰρ τὰ πάντα αἴτια, ἐκεῖ καὶ τὰ ἀποτελέσματα" αἴτια 

16 δ᾽ ἤτοι αἵ ἄτομοι ἢ τὰ στοιχεῖα. 

Ξς΄͵ Πόϑεν ἔννοιαν ἔσχον ϑεοῦ ἄνϑοωποι. 

Ὁρίξονται δὲ τὴν τοῦ ϑεοῦ οὐσίαν οἵ Στωικοὶ 
οὕτω" πνεῦμα νοερὸν καὶ πυρῶδες οὐκ ἔχον μὲν 
μορφήν, μεταβάλλον δ᾽ εἰς ὃ βούλεται καὶ συνεξο- 

20 μοιούμενον πᾶσιν. ἔσχον δ᾽ ἔννοιαν τούτου πρῶτον 

μὲν ἀπὸ τοῦ κάλλους τῶν ἐμφαινομένων προσλαμ- 
βάνοντες᾽ οὐδὲν γὰρ τῶν καλῶν εἰκῆ καὶ ὡς ἔτυχε 

2 οὐδὲ γὰρ --- --- καὶ γὰρ] οὐ γὰρ πάντα περιέχει" καὶ 
δύναται τέλειος εἶναι εἰ καὶ μὴ πάντα περιέχει" καὶ γὰρ Ν. 
οὐδὲ γὰρ ἂν πάντα περιέχων" καὶ γὰρ . ὕπαρ Ιδο. ὅ πῶς 
δὲ -- δύναται: πῶς δὲ εἶπεν ᾿ἔξωϑέν τι αὐτοῦ οὐκ ἔστι": : 
περιδινεῖσϑαι γὰρ οὐκ ἠδύνατο ΕαΒΘΌΪΒ 18 ὅπου γὰρ 
ἀπέραντα τὰ αἴτια, ἐκεῖ καὶ τἀποτελέσματα [58Π6Υ. ΜΙ ῖτα 
ὕπου γὰρ τὰ αἴτια ἄπειρα, ἐκεῖ καὶ ἄπειρα τὰ ἀποτελέσματα 
Ἔ σδίθῃ. 6. 84 11 ϑεοῦ Ογγ}]ὰ5 (6. 10]. 2 Ὁ. ὅ1 6): ϑείου 

κι 

ὃ ΟδἸθηυβ: ἃ 21 προσλαβόντες ΟΥΥ1}}05 
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γίνεται, ἀλλὰ μετά τινος τέχνης δημιουργούσης. 

Ὁ καλὸς δ᾽ ὃ κόσμος" δῆλον δ᾽ ἐκ τοῦ σχήματος καὶ 
τοῦ χρώματος καὶ τοῦ μεγέϑους καὶ τῆς περὶ τὸν 
κόσμον τῶν ἀστέρων ποικιλίας. σφαιροειδὴς δ᾽ ὃ 
κόσμος" ὃ πάντων τῶν σχημάτων πρωτεύει" μόνον 
γὰρ τοῦτο τοῖς ἑαυτοῦ μέρεσιν ὁμοιοῦται" περιφε- 

ρὴς δ᾽ ὧν ἔχει τὰ μέρη περιφερῆ διὰ τοῦτο γὰρ 

κατὰ τὸν Πλάτωνα ἐν τῇ κεφαλῇ τὸ ἱερώτατον 

συνέστηκε νοῦς. καὶ τὸ χρῶμα δὲ καλόν" κυανώδει 
γὰρ κέχρωσται, ὃ πορφύρας μέν ἐστι μελάντερον 
στίλβουσαν δ᾽ ἔχει τὴν ποιότητα᾽ καὶ διὰ ταύτην 
τὴν αἰτίαν τῷ τῆς χροιᾶς συντόνῳ διακόπτων τη- 

Ἑ λικαύτην ἀέρος ἀπόστασιν ἔκ τοσούτων διαστημά- 

τῶν ϑεωρεῖται. καὶ ἐκ τοῦ μεγέϑους καλός" πάν- 

τῶν γὰρ τῶν ὁμογενῶν τὸ περιέχον καλὸν ὡς 

ξῷον καὶ δένδρον. ἐπιτελεῖ τὸ κάλλος τοῦ κόσμου 

καὶ ταῦτα τὰ φαινόμενα" ὃ μὲν γὰρ λοξὸς κύκλος 

ἕν οὐρανῷ διαφόροις εἰδώλοις πεποίκιλται" 

τῷ δ᾽ ἔνι καρκίνος ἐστί, λέων δ᾽ ἐπὶ τῷ, μετὰ δ᾽ αὐτὸν 
παρϑένος, ἠδ᾽ ἐπί οἵ χηλαὶ καὶ σκορπίος αὐτὸς 
τοξευτής τε καὶ αἰγόκερως, ἐπὶ δ᾽ αἰγοκέρωτι 

ὑδροχόος᾽ δύο δ᾽ αὐτὸν ἐπ᾽ ἰχϑύες ἀστερόεντες" 
τοὺς δὲ μέτα κριός, ταῦρος δ᾽ ἐπὶ τῷ δίδυμοί τε. 

Ε μυρία δ᾽ ἄλλα καϑ’ ὁμοίας τοῦ κόσμου περικλάσεις 
πεποίηκεν" ὅϑεν καὶ Εὐριπίδης φησί 

8 Πλάτωνα] Τιμ. ν. 44 ἃ 9 Βροϊκίαβ: κυανώσει 
12 διακόπτον οοαᾶ, 106 τηϑ]}1πὶ τὸ ὑπερέχον οὐτὰ ὑπὸ οοά. 
10 τὸ] δὲ τοΆῦὟ 19 Αταύ. Ῥῃδθποιι. ὅδ ͵ [1Ό. ἔνι Ὦ: ἐνὶ 
«αὖ ἔπι 20 καὶ Ατγαῦιβ: καὶ ἐπ᾽ αὐτῷ 21 αἰγοκερῆι 
Αταΐαβ 2 Εὐριπίδης] “ἴταταο Οὐ ἰαβ᾽ 15, οἵ, ΝΙδιοὶς, Ρ. 171 

25 
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τό τ᾽ ἀστερωπὸν οὐρανοῦ σέλας, 
χρόνου καλὸν ποίκιλμα, τέκτονος σοφοῦ. 

ἐλάβομεν δ᾽ ἐκ τούτου ἔννοιαν ϑεοῦ" ἀεί τε γὰρ 
ἥλιος καὶ σελήνη καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἄστρων τὴν 

5 ὑπόγειον φορὰν ἐνεχϑέντα ὅμοια μὲν ἀνατέλλει τοῖς 

χρώμασιν, ἴσα δὲ τοῖς μεγέϑεσι καὶ κατὰ τόπους 
καὶ κατὰ χρόνους τοὺς αὐτούς. διόπερ οἱ τὸν περὶ 

τῶν ϑεῶν παραδόντες σεβασμὸν διὰ τριῶν ἐξέϑη- 

καν ἡμῖν εἰδῶν, πρῶτον μὲν τοῦ φυσικοῦ, δεύτερον 
10 δὲ τοῦ μυϑικοῦ, τρίτον δὲ τοῦ τὴν μαρτυρίαν ἐκ 880 

τῶν νόμων εἰληφότος, διοικεῖσθαι" διδάσκεται δὲ 

τὸ μὲν φυσικὸν ὑπὸ τῶν φιλοσόφων, τὸ δὲ μυϑι- 
κὸν ὑπὸ τῶν ποιητῶν, τὸ δὲ νομικὸν ὑφ᾽ ἑκάστης 
ἀεὶ πόλεως συνίσταται. διαιρεῖται δ᾽ ἡ πᾶσα δι- 

ιὸ δαχὴ εἰς εἴδη ἕπτά" καὶ πρῶτον μὲν τὸ ἐκ τῶν 
φαινομένων καὶ μετεώρων ϑεοῦ γὰρ ἔννοιαν ἔσχον 
ἀπὸ τῶν φαινομένων ἀστέρων, ὁρῶντες τούτους 

μεγάλης συμφωνίας ὄντας αἰτίους καὶ τεταγμένας 

ἀνατολάς τε καὶ δυσμάς, ἡμέρας τε καὶ νύχτας χει- 
50 μῶνά τε καὶ ϑέρος, καὶ τὰ ὑπὸ τῆς γῆς ξῳογονού- Β 

μενα καὶ καρπογονούμενα. διὸ πατὴρ μὲν ἔδοξεν 

αὐτοῖς οὐρανὸς ὑπάρχειν, μήτηρ δὲ γῆ᾽ τούτων δ᾽ 

ὁ μὲν πατὴρ διὰ τὸ τὰς τῶν ὑδάτων ἐχχύσεις σπερ- 
μάτων ἔχειν τάξιν" ἡ δὲ γῆ μήτηρ διὰ τὸ δέχεσθαι 

1 τό τ᾽ ϑοχίιαβ Ἐπηριγίουβ ϑᾶν. ῬΉγβ. Ὁ. 408,1: τὸν 
10. σέλας] δέμας Ιάορη 22. γρόνου Ἰάθτη: χρόνον 11 διοι- 
κεῖσθαι] ἀ6]. ἢ. [80, φυδϑῆχιῦ ΦαθΌηθυαβ. [π80]Θη 118 
αϊούστη 86 βϑησπι 1101 τἱᾶ. 14 δ᾽ ἡ Ὁ: δὴ 19 ἀνα- 
τολάς τε καὶ φορῶ δ1ο Ἠαυῤίομυβ, ἴῃ ΠΟΥ Ἰθραμπύαν ροϑῦ 
ϑέρος 24 γῇ] 5ϑοϊυδβιὺ Ὁ 
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ταῦτα καὶ τίκτειν" βλέποντες δὲ τοὺς ἀστέρας ἀεὶ 

ϑέοντας αἰτίους τε τοῦ ϑεωρεῖν ἡμᾶς ἥλιον καὶ 

σελήνην ϑεοὺς προσηγόρευσαν. εἰς δεύτερον δὲ καὶ 

τρίτον τόπον τοὺς ϑεοὺς διεῖλον, εἴς τὲ τὸ βλάπτον 

καὶ τὸ ὠφελοῦν᾽ καὶ τοὺς μὲν ὠφελοῦντας Ζ]έα 
Ἥραν Ἑρμῆν Ζήμητραν" τοὺς δὲ βλάπτοντας Ποι- 
νὰς ᾿Ερινύας ΄άρην, τούτους ἀφοσιούμενον χαλεποὺς 
ὄντας καὶ βιαίους. τέταρτον καὶ πέμπτον προστε- 

ϑείκασι τοῖς πράγμασι καὶ τοῖς πάϑεσι, καϑάπερ 

Ἔρωτα ᾿Δφροδίτην Πόϑον᾽ πραγμάτων δ᾽ ᾿Ελπέδα 
Ζίκην Βὐνομίαν. ἕκτον δὲ τόπον προσέλαβε τὸ ὑπὸ 

τῶν ποιητῶν πεπλασμένον ᾿Ησίοδος γὰρ βουλόμε- 
νος τοῖς γενητοῖς ϑεοὺς πατέρας συστῆσαι εἰθδήγαγε 
τοιούτους αὐτοῖς γεννήτορας 

᾿Κοῖόν τὲ Κρεῖόν ϑ᾽ Ὑπερίονά τ᾽ ᾿Ιαπετόν τε" 

διὰ τοῦτο καὶ μυϑικὸν κέκληται. ἕβδομον δὲ καὶ 

ἐπὶ πᾶσι τὸ διὰ τὰς εἰς τὸν κοινὸν βίον εὐεργεσίας 

ἐχτετιμημένον ἀνθρώπινον δὲ γεννηϑέν, ὡς Ἥρα- 
κλέα ὡς Διοσκόρους ὡς Ζιόνυσον. ἀνϑρωποειδεῖς - 

δ᾽ αὐτοὺς ἔφασαν εἶναι, διότι τῶν μὲν ἁπάντων τὸ 
ϑεῖον κυριώτατον, τῶν δὲ ξώων ἄνϑρωπος κάλλιστον 

καί, κεκοσμημένον ἀρετῇ διαφόρως κατὰ τὴν τοῦ 

νοῦ σύστασιν, τὸ κράτιστον. τοῖς οὖν ἀριστεύουσι 
τὸ χράτιστον ὁμοίως καὶ καλῶς ἔχειν διενοήϑησαν. 

6 Ζ΄ήμητραν] δα. προσηγόρευσαν Ἐ 9. καϑάπερ] 
παϑῶν μὲν καϑάπερ ἢ. παϑῶν μὲν [Π5ΘΠΘΥ 18 10 Πόϑον] 
παϑῶν ὅτἱ Πόϑον παϑῶν ὃ 18 ϑεοὺς ἢ: ϑεοῖς 14 αὐτοῖς 
ΥΥ: αὐτὸς 15 Ηρ5. ΤΠ6ορ.. 184 18 γεννηϑέν Ὁ: γεννη- 
ϑέντα «αὖὺ γεννηϑέντας 1 ἄνϑρωπος ἰᾶθιὶ 24 ὁμοίως 
καὶ] ὁμοιῶσαι Ἠογνθγάθηιβ, Μα]ηι ὁμοίως καὶ κάλλιστον 
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Ζ΄. Τίς ἐστιν ὁ ϑεόο. 

Ἔνιοι τῶν φιλοσόφων, καϑάπερ Ζ]ιαγόρας ὃ 

Μήλιος καὶ Θεόδωρος ὃ Κυρηναῖος καὶ Εὐήμερος 
ὁ Τεγεάτης, καϑόλου φασὶ μὴ εἶναι ϑεούς" τὸν δ᾽ 

5 Εὐήμεδον καὶ Καλλίμαχος ὁ Κυρηναῖος αἰνίττεται 

ἐν τοῖς ᾿Ιάμβοις γράφων 

ἱείς τὸ πρὸ τείχευς ἱερὸν ἁλέες δεῦτε.,. Ε 

οὗ τὸν πάλαι χάλκεον ὁ πλάσας Ζᾶνα 
γέρων ἀλαζὼν ἄδικα βιβλία ψῆχε᾽" 

τὸ ταῦτ᾽ ἔστι τὰ περὶ τοῦ μὴ εἶναι ϑεούς. καὶ Εὐρι- 
πίδης δ᾽ ὃ τραγῳδοποιὸς ἀποκαλύψασϑαι μὲν οὐκ 

Ὃς - θέλησε, δεδοικὼς τὸν "ἄρειον πάγον ἐνέφηνε δὲ 
τοῦτον τὸν τρόπον᾽ τὸν γὰρ Σίσυφον εἰσήγαγε 

προστάτην ταύτης τῆς δόξης καὶ συνηγόρησεν αὐτοῦ 

ι6 ταύτῃ τῇ γνώμῃ" 
“ἦν᾽ γάρ 'χρόνος᾽ φησίν “ὅτ᾽ ἦν ἄτακτος ἀνθρώ- 

[πὼν βίος 

καὶ ϑηριώδης ἰσχύος 8’ ὑπηρέτης" 

ἔπειτα φησὶ τὴν ἀνομίαν λυϑῆναι νόμων εἰσαγωγῇ᾽ Ἐ' 

0 ἐπεὶ γὰρ ὃ νόμος τὰ φανερὰ τῶν ἀδικημάτων εἴρ- 

γεν ἐδύνατο κρύφα δ᾽ ἠδίκουν πολλοί, τότε τις 
σοφὸς ἀνὴρ ἐπέστησεν, ὡς δεῖ ψευδεῖ λόγῳ τυφλῶ- 
σαι τὴν ἀλήϑειαν᾽ καὶ πεῖσαι τοὺς ἀνθρώπους 

(αυοᾶ επὖθ καλῶς ἴδ0116 Θχοιά θυ) 1 Ἃδ816ῃ. ο. 858. Εἰ α560. 
14,.16,1--[:[0 71 οἵ ΟΠ τι. ἔν. 86 δᾶ, βομῃποῖά. ἰΌ. ἱρὸν 
Μοιηθκῖυβ 10. ἁλέες ϑομηῃθιίάθγαβ: ἀλέες 8 χάλκεον] 
Παγχαῖον ΒριηθθΒ 9. ψῆχε θ.θΌπθιαβ: ψύχει δαῦ ἘΠΧΕ 
160 Νϑυοῖκ. Ρ. ὅ98 20 γὰρ] δὲ Ηογπογάρθμπυβ. δ᾽ ἄρα 
10. τὰ] τὰ μὲν ἨἩογνοτάθηθβ 2421 δὲ Ναυοκίαβ: τε. 22 ἜΣ 
Ῥ. 7711 ν8. 24 



282 98: ΡΙΑΟΙΤΙῚΚ ΡΗΙΠΟΒΟΡΗΟΒΌΜΝΜ 118. 1. 

ὡς ἔστι δαίμων ἀφϑίτῳ ϑάλλων βίῳ, 
« ἌΣΡΟ ΤΑΝ (5 ΄ ᾿ ’ “ χιννν 9 ὃς ταῦτ᾽ ἀκούει καὶ βλέπει φρονεῖ τ΄ ἄγαν. 

ἀναιρείσϑω γάρ, φησίν, ὃ ποιητικὸς λῆρος σὺν 
[4 - ’ 

Καλλιμάχῳ τῷ λέγοντι 

“εἰ ϑεὸν οἶσϑα, 

ἰσϑ᾽ ὅτι καὶ ῥέξαι δαίμονι πᾶν δυνατόν" 

οὐδὲ γὰρ ὁ ϑεὸς δύναται πᾶν ποιεῖν" ἐπεί τοί γε, 
εἰ ϑεὺς ἔστι, ποιείτω τὴν χιόνα μέλαιναν τὸ δὲ 

881 πῦρ ψυχρὸν τὸ δὲ καϑήμενον ὀρϑὸν καὶ τὸ ἕναν- 
τίον. καὶ γὰρ Πλάτων ὁ μεγαλόφωνος εἰπών “ὁ 
ϑεὸς ἔπλασε τὸν κόσμον πρὸς ἑαυτὸν ὑπόδειγμα᾽ 
ὄξει λήρου βεκκεσελήνου, κατά γε τοὺς τῆς ἀρχαίας 

κωμῳδίας ποιητάς" πῶς γὰρ αὑτῷ ἀτενίζων ἔπλα- 

σεν; ἢ πῶς σφαιροειδῆ τὸν ϑεόν, ὄντα ταπει- 

νότερον ἀνθρώπου; ὃ δ᾽ ᾿Δναξαγόρας φησὶν ὡς 
ἑεἷστήκει κατ᾽ ἀρχὰς τὰ σώματα, νοῦς δὲ αὐτὰ διε- 

κόσμησε ϑεοῦ καὶ τὰς γενέσεις τῶν ὅλων ἐποίησεν. 

ὁ δὲ Πλάτων οὐχ ἑστηκότα ὑπέϑετο τὰ πρῶτα σώ- 
ματα ἀτάκτως δὲ κινούμενα" διὸ καὶ ὃ ϑεός, φησίν, 

ἐπιστήσας ὡς τάξις ἀταξίας ἐστὶ βελτίων, διεε- 

κόσμησε ταῦτα. κοινῶς οὖν ἁμαρτάνουσιν ἀμφό- 

τεροι, ὅτι τὸν ϑεὸν ἐποίησαν ἐπιστρεφόμενον τῶν 
ἀνθρωπίνων ἢ καὶ τούτου χάριν τὸν κόσμον κατα- 

σκευάξζοντα᾽ τὸ γὰρ μακάριον καὶ ἄφϑαρτον ξῷον 

1 Ναυοῖς. Ρὶ 171 νβ8. 34 2. ταῦτ᾽] πάντ᾽ ἃ Ἀ ἀΑ Καλλι- 
μάχῳ] ἔν. 18 ὧ(ὅ οἶσϑ᾽ ΜοΙποκαβ 10 Πλάτων] οἴ, ΤΊ. 
Ῥ. 39 ἃ Βα. 11 ἑαυτοῦ ἘπιΒΘΌΪαΒ 12 βεκκεσελήνου] οἵ, 
Αὐἱϑῦ. Νὰ. 898. 18 γὰρ ἂν Ἡρογνογάθηυθβ 14 τὸν ϑεὸν] 
αἀϊοπάστῃ ἔπλασε ταοπαὶϊὺ Ὁ 10 δὲ ΕΒΘΌΪα5 18 Πλά- 
των] Τιμι. Ῥ. 80 8 28 ἢ] οἵὰ. ἘπαΒΘ ὈὉ1ὰ85 ν 

"μ. ὄ 
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συμπεπληρωμένον τε πᾶσι τοῖς ἀγαϑοῖς καὶ κακοῦ 
παντὸς ἄδεχτον, ὅλον ὃν περὶ τὴν συνοχὴν τῆς 
ἰδίας εὐδαιμονίας τὲ καὶ ἀφϑαρσίας, ἀνεπιστρεφές 

ἐστι τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων" κακοδαίμων δ᾽ 
ἂν εἴη. ἐργάτου δίκην καὶ τέκτονος ἀχϑοφορῶν καὶ 
μεριμνῶν εἰς τὴν τοῦ κόσμου κατασκευήν. καὶ 

πάλιν ὃ ϑεὸς ὃν λέγουσιν ἤτοι τὸν ἔμπροσϑεν 

αἰῶνα οὐκ ἦν, ὅτ᾽ ἦν ἀκίνητα τὰ σώματα, ἢ ἀτάκτως Ο 

ἐκινεῖτο ἢ ἐχοιμᾶτο ἢ ἐγρηγόρει ἢ οὐδέτερον τού- 
ι᾿οτῶν. καὶ οὔτε τὸ πρῶτον ἔστι δέξασϑαι, ὃ γὰρ 

ϑεὸς αἰώνιος" οὔτε τὸ δεύτερον, εἰ γὰρ ἐκοιμᾶτο 

ἐξ αἰῶνος ὃ ϑεός, ἐτεϑνήκει" αἰώνιος γὰρ ὕπνος ὃ 
ϑάνατός ἐστιν ἀλλ᾽ οὐδὲ δεχτικὸς ὕπνου ϑεός,. τὸ 

γὰρ ἀϑάνατον τοῦ ϑεοῦ καὶ τὸ ἐγγὺς ϑανάτου πολὺ 
τ κεχώρισται. εἰ δ᾽ ἦν ὁ ϑεὸς ἐγρηγορώς. ἤτοι ἐνέ- 

4᾿ λειπὲν εἰς εὐδαιμονίαν ἢ ἐπεπλήρωτο ἐν μακαριό- 

τητι καὶ οὔτε κατὰ τὸ πρῶτον μακάριός ἐστιν ὃ 

ϑεός, τὸ γὰρ ἐλλεῖπον εἰς εὐδαιμονίαν οὐ μακάριον" 
7 Ἁ Α ͵ Ἁ ἣ 3 ’, “- 

οὔτε κατὰ τὸ δεύτερον, μηδὲν γὰρ ἐλλείπων κεναῖς 

50 ἔμελλεν ἐπιχειρεῖν πράξεσι. πῶς δέ, εἴπερ ὃ ϑεὸς 
ἔστι καὶ τῇ τούτου φροντίδι τὰ κατ᾽ ἄνθρωπον Ὁ 
οἰκονομεῖται, τὸ μὲν κίβδηλον εὐτυχεῖ τὸ δ᾽ ἀστεῖον 
τἀναντία πάσχει; ᾿4γαμέμνων τε γάρ 

“ἀμφότερον βασιλεύς τ᾽ ἀγαϑὸς κρατερός τ᾽ 

[αἰχμητής ,᾽ 
1 πεπληρωμένον ἘΙΒΘΌΪαΒ 18 οὐδὲ] οὔτε Ἰ1Ότ] 

10. ἀλλά γε ἄδεκτος ἘΠαΒΘΌΙΪΒ 10. ὃ ϑεὸς Ι΄θγὰ 16 Ὦ: 
πεπλήρωτο ἘαΒΘΌϊυ5. πεπληρώκεν Ρ]αῦ. οοἀά. 10. ἐν 
μαπαριότητι ἘΠαΒΘΌΪα5: μακαριότητα 19 γὰρ Ι1άθτὰ: δὲ 
24 Ἠοιηθῦὰβ Γ 179 



984 ΡῈ ῬΡΙΑΟΙΤῚΚ ΡΗΙΠΟΒΟΡΗΟΒΌΜΝ 118. 1. 

ὑπὸ μοιχοῦ καὶ μοιχάδος ἡττηϑεὶς ἐδολοφονήϑη᾽ 
καὶ ὁ τούτου δὲ συγγενὴς ᾿Ηρακλῆς πολλὰ τῶν 
ἐπιλυμαινομένων τὸν ἀνθρώπινον βίον καϑάρας ὑπὸ 

Ζηιανείρας φαρμακευϑεὶς ἐδολοφονήϑη. 

Θαλῆς νοῦν τοῦ κόσμου ϑεόν. δ 

᾿Αναξίμανδρος τοὺς ἀπείρους οὐρανοὺς ϑεούς. 

Δημόκριτος νοῦν τὸν ϑεὸν ἐν πυρὶ σφαιροειδεῖ. 

Διογένης καὶ Κλεάνϑης καὶ Οἰνοπίδης τὴν τοῦ 
κόσμου ψυχήν. 

ἘῈ αΠυϑαγόρας τῶν ἀρχῶν τὴν μὲν μονάδα ϑεὸν τὸ 
καὶ τἀγαϑόν, ἥτις ἐστὶν ἡ τοῦ ἑνὸς φύσις, αὐτὸς ὁ 
νοῦς" τὴν δ᾽ ἀόριστον δυάδα δαίμονα καὶ τὸ κακόν, 
περὶ ἣν ἔστι τὸ ὑλικὸν πλῆϑος, ἔστι δὲ καὶ ὃ δρα- 
τὸς κόσμος. 

Σωκράτης καὶ Πλάτων τὸ ἕν, τὸ μονοφυὲς καὶ 
αὐτοφυὲς τὸ μοναδικόν, τὸ ὄντως ἀγαϑόν᾽ πάντα 
δὲ τὰ τοιαῦτα τῶν ὀνομάτων εἰς τὸν νοῦν σπεύδει" 

νοῦς οὖν ὁ ϑεός, χωριστὸν εἶδος, τουτέστι τὸ ἀμιγὲς 
πάσης ὕλης καὶ μηδενὶ παϑητῷ συμπεπλεγμένον. 

᾿Δριστοτέλης τὸν μὲν ἀνωτάτω ϑεὸν εἶδος χῶω- 30 

μ᾿ ὅ 

4 ἐδολοφονήϑη] βΡασίατα γα, Βροκίο ὅ τὸν ϑεόν 
ΕΒ ΌἾα5, 8411 θ ἀπείρους. οὐρανοὺς 1 ΣΧ ϑύοθδθο (σἱὰ. 
{1 99» οα, Ὁ. ὙδΔομβυηαθ}.): ἀστέρας οὐρανίους Τ ἐν πυρὶ 
σφαιροειδεῖ δ] πα, 8111: ἐμπυροειδῆ 8 4ιογένης -- Οἶνο- 
πίδης Θίιοῦδθαθ: ΒΟ. θα, ὧ' ἐΘυιηἸ δ 06 δὴ (ἐμπυροει δῆ) 1ῃ 
αἰύθυθιη δὴς (Οἰνοπίδη 9) ΔΌΘυγαυου 18 ἔστι δὲ --- κόσμος 
οἵη. ἢ Ἐπβοθῖαα βοοαύαβ 10. Οδίθησθβ: καὶ δρατὸς ὃ 
16 Σωκράτης καὶ] οἵα. ) οὑτὰ δ ]θμῸ 10. καὶ ̓ αὐτοφυὲς] 
Ομ, Ἰάθηῃ μὰ ΕἸαΒΘ 0 10 τὸ ὄντως ἀγαϑόν]) τὸ ὄντως ὃν 
ἀγαϑόν ἘΒΘΌΪΕΒ. τὸ ὄντως ὃν τἀγαϑόν ϑύοθαθαβ. Μαῖα 
τὸ ὄντως ὃν τὸ ὄντως ἀγαϑόν 17 τὰ τοιαῦτα ϑίοραθαβ: 
ταῦτα 19 καὶ ΕαΒΘΌΪαΒ, 8}}1 
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ριστὸν ἐπιβεβηκότα τῇ σφαίρᾳ τοῦ παντός, ἥτις Ἐ 

ἐστὶν αἰϑέριον σῶμα, τὸ πέμπτον ὑπ᾽ αὐτοῦ καλού- 
μένον διῃρημένου δὲ τούτου κατὰ σφαίρας, τῇ μὲν 

φύσει συναφεῖς τῷ λόγῳ δὲ κεχωρισμένας, ἑκάστην 
5 οἴεται τῶν σφαιρῶν ζῷον εἶναι σύνϑετον ἐκ σώμα- 

τος καὶ ψυχῆς, ὧν τὸ μὲν σῶμά ἐστιν αἰϑέριον 
κινούμενον κυκχλοφορικῶς, ἡ ψυχὴ δὲ λόγος ἀκίνη- 

τος αἴτιος τῆς κινήσεως κατ᾽ ἐνέργειαν. 

Οἱ Στωικοὶ νοερὸν ϑεὸν ἀποφαίνονται πῦρ 
10 τεχνικὸν ὁδῷ βαδίζον ἐπὶ γένεσιν κόσμου ἐμπερι- 

εἰληφὸς πάντας τοὺς σπερματικοὺς λόγους, καϑ' 

οὺς ἕκαστα καϑ'’ εἱμαρμένην γίνεται" καὶ πνεῦμα 8823 

μὲν διῆκον δι’ ὅλου τοῦ κόσμου, τὰς δὲ προσηγο- 
ρίας μεταλαμβάνον διὰ τὰς τῆς ὕλης, δι᾿ ἧς κεχώ- 

ιὅρηκε, παραλλάξεις᾽ ϑεὸν δὲ χαὶ τὸν κόσμον καὶ 
τοὺς ἀστέρας καὶ τὴν γῆν" τὸν δ᾽ ἀνωτάτω πάντων 

νοῦν ἐν αἰϑέρι. 
Ἐπίκουρος ἀνθρωποειδεῖς μὲν πάντας τοὺς ϑεούς, 

λόγῳ δὲ πάντας τούτους ϑεωρητοὺς διὰ τὴν λεπτο- 
0 μέρειαν τῆς τῶν εἰδώλων φύσεως" ὃ δ᾽ αὐτὸς ἄλλας 

τέσσαρας φύδεις κατὰ γένος ἀφϑάρτους τάσδε, τὰ 
ἄτομα τὸ κενὸν τὸ ἄπειρον τὰς ὁμοιότητας᾽' αὗται 

δὲ λέγονται ὁμοιομέρειαν καὶ στοιχεῖα. 

9 νοερὸν ἘΠαΒΘΌϊα5, Θύοθαθαβ: κοινότερον, ὈΥΙΤδ ΒΥ ΠΩ Όδ 
6ΧΣ οὐπᾶδι ρτϑθοθάθηὐβ σοοὶβ οὐ 10 Αἰμθηδροῦδβ (ϑαρΡ]. 
6. 160): ἐμπεριειληφότος 14 διὰ τὰς τῆς Βροοκίαβ: δι᾽ ὅλης 
τῆς 1 ϑεὸν] ϑεοὺς ΘΔ] 160 δ᾽ ΕυΒΘΌΙϊαΒ, αΔ]Θ μα: τ᾽ 
18 πάντας] οἴ. θη 19 τούτους] οτη. 11461ῃ 
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Η΄. Περὶ δαιμόνων καὶ ἡρώων. 

Παρακειμένως δὲ τῷ περὶ ϑεῶν λόγῳ τὸν περὶ 
δαιμόνων καὶ ἡρώων ἵστορητέον. 

Θαλῆς Πυϑαγόρας Πλάτων οἵ Στωικοὶ δαίμο- 

νας ὑπάρχειν οὐσίας ψυχικάς" εἶναι δὲ καὶ ἥρωας 5 

τὰς κεχωρισμένας ψυχὰς τῶν σωμάτων, καὶ ἀγαϑοὺς 
μὲν τὰς ἀγαϑὰς κακοὺς δὲ τὰς φαύλας. 

Ἐπίκουρος δ᾽ οὐδὲν τούτων ἐγκρίγει. 

Θ΄. Περὶ ὕλης. 

Ὕλη ἐστὶ τὸ ὑποκείμενον πρῶτον γενέσει καὶ τὸ 
φϑορᾷ καὶ ταῖς ἄλλαις μεταβολαῖς. 

Οἱ ἀπὸ Θάλεω καὶ Πυϑαγόρου καὶ οἵ Στωικοὶ 
τρεπτὴν καὶ ἀλλοιωτὴν καὶ μεταβλητὴν καὶ ῥευστὴν 

ὅλην δι’ ὅλης τὴν ὕλην. 
Οἱ ἀπὸ Δημοκρίτου ἀπαϑῆ τὰ πρῶτα, τὴν ἄτο- ιτὉ 

μον καὶ τὸ κενὸν καὶ τὸ ἀσώματον. 
᾽Δριστοτέλης καὶ Πλάτων τὴν ὕλην σωματοειδῆ 

ἄμορφον ἀνείδεον ἀσχημάτιστον ἄποιον μὲν ὅσον 

ἐπὶ τῇ ἰδίᾳ φύσει, δεξαμενὴν δὲ τῶν εἰδῶν οἷον 
τιϑήνην καὶ ἐχμαγεῖον καὶ μητέρα γενέσϑαι. οἵ δ᾽ 30 
ὕδωρ λέγοντες ἢ γῆν ἢ πῦρ ἢ ἀέρα τὴν ὕλην 

οὐκέτι ἄμορφον αὐτὴν λέγουσιν ἀλλὰ σῶμα" οἱ δὲ 
τὰ ἀμερῆ καὶ τὰς ἀτόμους ἄμορφον. 

1 64]. 36. Εὰ. 15, 48, 1--8 9. Επ5. 16, 44, 1-- 4. Β[0Ὁ, 
1,11 10 πρῶτον] πάσῃ ϑίοθδθιι. ΟἸ ΒΟΥ πὶ οὐτ ἘΠΒΘΌΪΟ 
οὗ, ». 514,12 16 τὸ] ροβὕύθυϊαβ 46]. Τβθηθυαβ 00]]. Ρ. 1114 ἃ, 
ααἱϊ ἸΙοουβ ἀἰββίτα 1} 18 ϑϑῦ 18 Ευβθῦϊαβ: καὶ ἄμορφον 
19 καὶ οἷον ϑίοραθυβ 

«σῶον». ἐσὺ σἢ, ἢ 
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1΄. Περὶ ἰδέας. ῃ 
Ἰδέα ἐστὶν οὐσία ἀσώματος, αὐτὴ μὲν μὴ ὑφε- 

στῶσα καϑ᾽ αὑτήν, εἰκονίξουσα δὲ τὰς ἀμόρφους 

ὕλας καὶ αἰτία γινομένη τῆς τούτων δείξεως. 

δ Σωκράτης καὶ Πλάτων χωριστὰς τῆς ὕλης οὐσίας 

τὰς ἰδέας ὑπολαμβάνει, ἐν τοῖς νοήμασι καὶ ταῖς 

φαντασίαις τοῦ ϑεοῦ, τουτέστι τοῦ νοῦ, ὑφεστώσας. 
᾿Δριστοτέλης δ᾽ εἴδη μὲν ἀπέλιπε καὶ ἰδέας, οὐ 

μὴν κεχωρισμένας τῆς ὕλης, ὃ ἐξ ὧν γεγονὸς τὸ 
10ὼ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ. 

Οἱ ἀπὸ Ζήνωνος Στωικοὶ ἐννοήματα ἡμέτερα τὰς Εἰ 
ἰδέας ἔφασαν. 

14΄. Περὶ αἰτίων. 
Αἰϊτιόν ἐστι δι’ ὃ τὸ ἀποτέλεσμα ἢ δι’ ὃ συμ- 

1 βαίνει τι. 

Πλάτων τριχῶς τὸ αἴτιον" φησὶ γὰρ ὑφ᾽ οὗ ἐξ 
οὗ πρὸς ὅδ᾽ κυριώτερον δ᾽ ἡγεῖται τὸ ὑφ᾽ οὗ" τοῦτο 

δ᾽ ἦν τὸ ποιοῦν, ὅ ἐστι νοῦς. 
Πυϑαγόρας καὶ ᾿Αριστοτέλης τὰ μὲν πρῶτα 

50 αἴτια ἀσώματα, τὰ δὲ κατὰ μετοχὴν ἢ κατὰ συμβε- 

βηκὸς τῆς σωματικῆς ὑποστάσεως" ὥστ᾽ εἶναι τὸν 
κόσμον σῶμα. 

1 Βίου. 1, 12, 18, 68]. 2ὅ. Ἐϊι56ΌὉ. 1, 48, 1--- 4 2 μὴ] 
οἵα. αδίοπαβ, ϑύοθαΘαΒβ ὅ Σωκράτης καὶ] ΟἸΊ. αδ]θπὰβ 
θ ὑπολαμβάνουσιν ΕλαΒ6 Ὀΐπ5 (8α. θιπα.) 9ϑ ὃ ἐξ ὧν γεγονὸς 
τὸ ὑπὸ τοῦ ϑεοῦ) ον. ΟΟΥΤ. ὡς ἔξω γεγονὸς τοῦτο τοῦ ϑεοῦ 
1. 6. τὰ εἴδη καὶ αἵ ἰδέαι οὐκ ἐν τοῖς νοήμασι τοῦ ϑεοῦ 
ὑφεστᾶσιν ἀλλ᾽ ἐκτὸς τοῦ ϑεοῦ γεγόνασι. ἘΘΒΡΙΟΙδαΥ ραν 
8 Ῥγδϑθοθάβῃβ, αὖ τϑοῦβ τηοπαϊῦ ἢ 18 5΄[οὐ.1,18,18 14 δι᾽ 
ὃ Βιίοῦδθαβ 17 κυριώτατον 1ᾷθιη: κυριώτερον 19 καὶ] 
οὔ. οοὐΐοθΒ [1Ὀ. καὶ ᾿“ἠριστοσέλης) οτα. δίοθαθαβ 21 ὥστ᾽ 
εἶναι --- σῶμα] οτη. 161 
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Ἐ Οἱ Στωικοὶ πάντα τὰ αἴτια σωματικά" πνεύ- 

ματα γάρ. 

18Β΄. Περὶ σωμάτων. 

Σῶμά ἐστι τὸ τριχῇ διαστατόν, πλάτει βάϑει 
μήκει' ἢ Ὄγκος ἀντίτυπος ὅσον ἐφ᾽ ἑαυτῷ" ἢ τὸ 

κατέχον τόπον. 
Πλάτων μήτε βαρὺ εἶναι μήτε κοῦφον τῇ φύσει 

ἔν γε τῷ οἰχείῳ τόπῳ ὑπάρχον ἐν δέ γε τῷ ἀλλο- 
τοίῳ γενόμενον τότε νεῦσιν ἴδχειν" ἐκ δὲ τῆς νεύ- 

888 σεως ῥοπὴν ἤτοι πρὸς Ππττο ἢ κουφότητα. 

᾿Ζριστοτέλης το μὲν εἶναι τς γῆν ἁπλῶς, 

κουφότατον δὲ τὸ πῦρ᾽ ἀέρα δὲ καὶ ὕδωρ ἄλλοτ᾽ 

ἄλλωο. 

Οἱ Στωικοὶ δύο μὲν ἐκ τῶν τεσσάρων στοιχείων 
κοῦφα, πῦρ καὶ ἀέρα" δύο δὲ βαρέα, ὕδωρ καὶ γῆν᾽ 
κοῦφον γὰρ ὑπάρχει φύσει, ὃ νεύει ἀπὸ τοῦ ἰδίου 
μέσου" βαρὺ δὲ τὸ εἰς μέσον' βαρὺ δ᾽ οὐκ ἔστι 
τὸ μέσον. 

᾿Επίκουρος δ᾽ ἀπερίληπτα εἶναι τὰ σώματα καὶ 

τὰ πρῶτα δ᾽ ἁπλᾶ, τὰ δ᾽ ἐξ ἐκείνων συγκρίματα 
πάντα βάρος ἔχειν" κινεῖσθαι δὲ τὰ ἄτομα ποτὲ 
μὲν κατὰ στάϑμην ποτὲ δὲ κατὰ παρέγκλισιν, τὰ 

Β δ᾽ ἄνω κινούμενα κατὰ πληγήν, κατὰ παλμόν. 

1 πνεῦμα γὰρ καὶ ὁ ϑεός Ὀβθοπρογιβ. πνευματικὰ γάρ Ὁ 
8 νἱᾶ. Βου. 1, 14, 18 Πλάτων Ὦ οὑπὶ δίοραθο: πλά- 
τῶν ὃ [1Ὁ. τῇ] τι ̓ Βυοθαθαβ 8. γὲ] 5 οἵα. 1Ἷἄθτη ; ροβύθυϊαβ 
ἀρ] θυ τα 10 φύσει ὃ νεύει ΘυΘΌΠοταΒ: ὃ φύσει οὐ νεύσει 
11 βαρὺ δ᾽ οὐκ ἔστι τὸ μέσον] οτα. ϑύοθαθραβ, 46]. ἢ 19 τὰ 
σώματα] τὰ ἄτομα σώματα ᾿ὕβθπογαβ οὐ ἁπλᾶ] ῬΤῸ ΒὉ- 
βύδηθνο 8ΟΟΙρΡΙ μά σχα γἹά. 1. Θ. 61 ΘΙ Θ᾿ δ 28 κατὰ παλ- 
μόν] κἀποπαλμόν Ὁ 

ὅ μ᾿ 
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1Γ΄. Περὶ ἐλαχίστων. 

᾿Εμπεδοκλῆς πρὸ τῶν τεσσάρων στοιχείων ϑραύ- 
σματα ἐλάχιστα, οἷονεὶ στοιχεῖα πρὶν στοιχείων, 
ὁμοιομερῆ, ὅ ἐστι στρογγύλα. 

ὅ8  ὩὙἩΗράκλειτος ψηγμάτιά τινα ἐλάχιστα καὶ ἀμερῆ 
εἰσάγει. 

14΄. Περὶ σχημάτων. 

Σχῆμά ἐστιν ἐπιφάνεια καὶ περιγραφὴ καὶ πέρας 
σώματος. 

1... Οἱ ἀπὸ Πυϑαγόρου σφαιρικὰ τὰ σχήματα τῶν 

τεττάρων στοιχείων, μόνον δὲ τὸ ἀνώτατον πῦρο 

κωνοειδέο. 

ΤΕ΄. Περὶ χρωμάτων. 

Χρῶμά ἔστι ποιότης σώματος δρατή. 

ι Οἱ Πυϑαγορικοὶ χροιὰν ἐκάλουν τὴν ἐπιφάνειαν 

τοῦ σώματος. 

᾿Εμπεδοκλῆς τὸ τοῖς πόροις τῆς ὄψεως ἐναρμόττον. 

Πλάτων φλόγα ἀπὸ τῶν σωμάτων σύμμετρα 
μόρια ἔχουσαν πρὸς τὴν ὄψιν. 

Ζήνων ὁ Στωικὸς τὰ χρώματα πρώτους εἶναι 
σχηματισμοὺς τῆς ὕλης. 

Οἱ ἀπὸ Πυϑαγόρου τὰ γένη τῶν χρωμάτων 

λευκόν τε καὶ μέλαν, ἐρυϑρόν, ὠχρόν᾽ τὰς δὲ δια- Ὁ 
φορὰς τῶν χρωμάτων παρὰ τὰς ποιὰς μίξεις τῶν 

1 νἱὰ. σἴο!". 1,14,15 8 πρὶν] πρὸ τῶν ϑύορεθαϑ, 46]. Ὁ 
ἃ ὅ --- στρογγύλα] 1ταἰογρο]ὐϊοπθιη ομ. ὥο ει Θ 8 1 υἱὰ. 
Β'᾽ΟΌ. 1, 1, 8". 68 10 σχήματα Ὁ: σώματα 18 5:00. 1; 
1Ὲ 1} ὍΑΙ. 51 

ῬΙαξατομὶ Μοτδιΐα. ὙοΟ]. Ὗ. 19 
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,ὔὕ ᾿ Ἁ Ἁ -: , Ἁ Ἀ δ 

στοιχείων᾽ τὰς δὲ τῶν ζῴων καὶ παρὰ τὰς ποικι- 

λίας τῶν τροφῶν καὶ τῶν ἀέρων. 

15΄. Περὶ τομῆς δωμάτων. 

Οἱ ἀπὸ Θάλεω καὶ Πυϑαγόρου παϑητὰ τὰ σώ- 

ματα καὶ τμητὰ εἰς ἄπειρον. 
Οἱ τὰς ἀτόμους περὶ τὰ ἀμερῆ ἵστασθαι καὶ μὴ 

εἰς ἄπειρον εἶναι τὴν τομήν. 
᾿Δριστοτέλης δυνάμει μὲν εἰς ἄπειρον ἔντελε- 

χείᾳ δ᾽ οὐδαμῶς. 

1Ζ΄. Περὶ μίξεως καὶ κράσεως. 

Οἱ μὲν ἀρχαῖοι τὰς τῶν στοιχείων μίξεις κατ᾽ 

ἀλλοίωσιν. 
Οἱ δὲ περὶ ᾿ἀναξαγόραν καὶ Ζ]ημόκριτον κατὰ 

παράϑεσιν. 
Ἐμπεδοκλῆς δ᾽ ἐκ μικροτέρων ὄγκων τὰ στοι- 

χεῖα συγκλρίνει, ἅπερ ἐστὶν ἐλάχιστα καὶ οἵονεὶ 
στοιχεῖα στοιχείων. 

Πλάτων τὰ μὲν τρία σώματα (οὐ γὰρ ϑέλει 
κυρίως αὐτὰ ξἶναι στοιχεῖα ἢ προσονομάξειν) τρεπτὰ 

εἰς ἄλληλα, πῦρ ἀέρα ὕδωρ᾽ τὴν δὲ γῆν εἴς τι 
τούτων ἀμετάβλητον. 

2 τροφῶν ΟὐοΥδίηθβ: τροπῶν 8 Βιοῦ. 1, 14, 1Ὁ μα 
4 τὰ ἢ 6 οἵ] ᾿Δυσϊθη στα λέγοντες᾽ 0 «αοᾷ ΠΟῚ 60- 
Βυτηδύαιν, Βοτί. ΒΡ Ι ΘΠ τη: οἱ [εἰσηγούμενοι] τὰς ἀτόμους 
περὶ τὰ ἀμερῆ κὲ 10. περὶ }): ἢ 10 ΠΟ 1 ΤῊΝ 
1ὅ δ᾽] καὶ Ξενοκράτης Θύοθαθα8 18 οὐ γὰρ -“-- προσονο- 
μάξειν)] οἵα. 1΄ θυ ; 

10 
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ΙΗ΄. Περὶ κενοῦ. 

Οἱ ἀπὸ Θάλεω φυσικοὶ πάντες μέχρι Πλάτωνος 
τὸ χενὸν ἀπέγνωσαν. Ε 

Ἐμπεδοκλῆς 

58 οὐδέ τι τοῦ παντὸς κενεὸν πέλει οὐδὲ περισσόν." 

“εύκιππος Ζημόκριτος ΖΙΊημήτριος Μητρόδωρος 

Ἐπίκουρος τὰ μὲν ἄτομα ἄπειρα τῷ πλήϑει, τὸ δὲ 
κενὸν ἄπειρον τῷ μεγέϑει. 

Οἱ Στωικοὶ ἐντὸς μὲν τοῦ κόσμου οὐδὲν εἶναι 
1 κενὸν ἔξωϑεν δ᾽ αὐτοῦ ἄπειρον. 

᾿Φριστοτέλης τοσοῦτον εἶναι τὸ κενὸν ἐκτὸς τοῦ 
κόσμου, ὥστ᾽ ἀναπνεῖν τὸν οὐρανόν" εἶναι γὰρ αὐτὸν 
πύρινον. 

1Θ΄. Περὶ τόπου. 884 

1 Πλάτων τόπον εἶναι τὸ μεταληπτικὸν τῶν εἰδῶν, 

ὅπερ εἴρηκε μεταφορικῶς τὴν ὕλην, χκαϑάπερ τινὰ 

τιϑήνην καὶ δεξαμενήν. 

᾿Δριστοτέλης τὸ ἔσχατον τοῦ περιέχοντος συνά- 

πτον τῷ περιεχομένῳ. 

80 Κ΄. Περὶ χώρας. 

Οἱ Στωικοὶ καὶ ᾿Επίκουρος διαφέρειν κενὸν τό- 

πον χώραν᾽ καὶ τὸ μὲν κενὸν εἶναι ἐρημίαν σώ- 

Ἰ ν16} 5.6}. 1. 18, 1 88 4 ᾿Εμπεδοκλῆς}] Μυ]]ΔΟΗ. 1 
ῬΡ.ὅ γ8.106 δ οὐδὲ --- κενεὸν Χ: οὐδὲν --- κενὸν 11 ΒΡ1- 
ἰοταϑύοτθϑ απο Ἰοοῦπη ὑθσγθαβ86. οβύθπαιῦ ίο 8.61 ᾿πξθουϑ 
οὖ ρῬ᾽θηῖὰβ θχοουρύππι Ὁ. ᾿δριστοτέλης] Ἴταημο Ῥγίμασογοὶ᾽ 
"}᾽ 14 ΒΡ. 1, 18.,.49 1ὅ τόπον εἶναι τὸ 1άθη: τὸ 
20. 5[οὉ. 1, 18, 1, 6]. 87 

Ἔ0" 
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ματος, τὸν δὲ τόπον τὸ ἐχόμενον ὑπὸ σώματος" 

Βτὴν δὲ χώραν τὸ ἐκ μέρους ἐχόμενον, ὥσπερ ἐπὶ 
τῆς τοῦ οἴνου πιϑάκνης. 

ΚΑ΄. Περὶ χρόνου. 

Πυϑαγόρας τὸν χρόνον τὴν σφαῖραν τοῦ περι- ὅ 

ἔχοντος εἶναι. 
Πλάτων αἰῶνος εἰκόνα κινητὴν ἢ διάστημα τῆς 

τοῦ κόσμου κινήσεως. 

᾿Ερατοσϑένης τὴν τοῦ ἡλίου πορείαν. 

Ὁ ἡ οὐσί ἥνου. 10 ΚΒ΄. Περὶ οὐσία ὄνου. 

Πλάτων οὐσίαν χρόνου τὴν τοῦ οὐρανοῦ κίνησιν. 
Οἱ πλείους τῶν Στωικῶν αὐτὴν τὴν κίνησιν. 

καὶ οἵ μὲν πλείους ἀγένητον τὸν χρόνον, Πλάτων 
δὲ γενητὸν κατ᾽ ἐπίνοιαν. 

0 ΚΙΓ΄. Περὶ κινήσεως. ιῦ 

Πυϑαγόρας Πλάτων" κίνησίς ἐστι διαφορά τις 

ἢ ἑτερότης ἕν ὕλῃ. 

᾿Φριστοτέλης, ἐντελέχεια κινητοῦ. 

Ζημόκριτος. ὃν γένος τῆς κινήσεως τὸ κατὰ 

παλμόν. 20 

᾿Επίκουρος, δύο εἴδη τῆς κινήσεως, τὸ κατὰ 

στάϑμην καὶ τὸ κατὰ παρέἕγκλισιν. 

1, ἃ ἐπεχόμενον ϑίοθδθιιβ 4 ἰάθη 1, 8, 40", 4ὔ 
10 1ἃ, 1018. 10 1Ἰᾶθτῃ 1, 19, 1 16 διαφορά τις] δια- 
φορότης τρούϊαΒ ϑύοθαθυβ 18 κινητοῦ] δα. ἧἣ κινητόν Μ 
20 παλμόν  : πλάγιον 
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Ἡρόφιλος κινήσεως τὴν μὲν λόγῳ ϑεωρητὴν 
τὴν δ᾽ αἰσϑητήν. 

Ἡράκλειτος ἠρεμίαν μὲν καὶ στάσιν ἐκ τῶν ὅλων 
ἀνήρει" ἔστι γὰρ τοῦτο τῶν νεχρῶν᾽ κίνησιν δ᾽ 
ϑὺν ἃ » 2 , Ἁ Ὰ - - 5. ἀίδιον μὲν τοῖς ἀιδίοις φϑαρτὴν δὲ τοῖς φϑαρτοῖρ. 

ΚἼ4΄. Περὶ γενέσεως καὶ φϑορᾶς. 
Παρμενίδης Μέλισσος Ζήνων ἀνήρουν γένεσιν 

καὶ φϑορὰν διὰ τὸ νομίξειν τὸ πᾶν ἀκίνητον. 
᾿Εμπεδοκλῆς δὲ καὶ ᾿Επίκουρος. καὶ πάντες, ὅσοι 

10 χατὰ συναϑροισμὸν τῶν λεπτομερῶν σωμάτων κοσμο- 

. ποιοῦσι, συγκρίσεις μὲν καὶ διακρίσεις εἰσάγουσι, 

γενέσεις δὲ καὶ φϑορὰς οὐ κυρίως" οὐ γὰρ κατὰ 
τὸ ποιὸν ἐξ ἀλλοιώσεως. κατὰ δὲ τὸ ποσὸν ἐκ συν- 
αϑροισμοῦ ταύτας γίνεσϑαι. 

ι «Πυϑαγόρας καὶ πάντες, ὅσοι παϑητὴν τὴν ὕλην 
δ , ΄ὔ ’ Ν δ , 
ὑποτίθενται. κυρίως γένεσιν καὶ φϑορὰν γένεσϑαι" 
3 Ἁ 3 ῇ , λ - Ν 3 
ἕξ γὰρ ἀλλοιώσεως στοιχείων καὶ τροπῆς καὶ ἀνα- 

λύσεως ταῦτα γίνεσϑαι. 

ΚΕ΄. Περὶ ἀνάγκης. 

20 Θαλῆς" ἰσχυρότατον ἀνάγκη, κρατεῖ γὰρ τοῦ 

παντόο. 

Πυϑαγόρας ἀνάγχην ἔφη περικεῖσϑαι τῷ κόσμῳ. 

Παρμενίδης καὶ 4ημόκριτος πάντα κατ᾽ ἀνάγκην" 

τὴν αὐτὴν δ᾽ εἶναι εἱμαρμένην καὶ δίκην καὶ πρό- 
ε6 νοίαν καὶ κοσμοποιόν. 

ὅ ἀΐδιον) ἴογῦ. βαρρ! πάσα ἀπεδίδου ἀΐδιον οὐτὰ 50ο- 
Ῥ86ο 0 ΘΟ 0 τ 30. 1 Ξ 11 συγκρίσεις ἰάθη: καὶ 
συγκρίσεις 18 τὸ ποιὸν 1ἄθιη: ποιὸν 19. 5'ΤΟΌ. 
Ἔα 6]. 40 
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ΚΕ΄. Περὶ οὐσίας ἀνάγκης. 

Πλάτων τὰ μὲν εἰς πρόνοιαν ἀνάγει τὰ δ᾽ εἰς 
ἀνάγκην. 

᾿Εμπεδοκλῆς οὐσίαν ἀνάγκης αἰτίαν χρηστικὴν 

τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν στοιχείων. 
Ζημόκριτος τὴν ἀντιτυπίαν καὶ φορὰν καὶ πλη- 

γὴν τῆς ὕλης. 
Πλάτων ὃτὲ μὲν τὴν ὕλην ὁτὲ δὲ τὴν τοῦ 

ποιοῦντος πρὸς τὴν ὕλην σχέσιν. 

ΚΖ΄. Περὶ εἱμαρμένης. 

Ἡράκλειτος πάντα καϑ' εἱμαρμένην, τὴν δ᾽ αὐτὴν 
ὑπάρχειν καὶ ἀνάγκην. 

Πλάτων ἐγκρίνει μὲν τὴν εἱμαρμένην ἐπὶ τῶν 
88ὅ ἀνθρωπίνων ψυχῶν καὶ βίων, συνεισάγει δὲ καὶ 

τὴν παρ᾽ ἡμᾶς αἰτίαν. 

Οἱ Στωικοὶ Πλάτωνι ἐμφερῶς, καὶ τὴν μὲν 
ἀνάγκην Ππν φασιν αἰτίαν καὶ βιδατν οι τὴν. 

δ᾽ ΠΡ Πν ΠΡ} αἰτιῶν ΤΕΤΟΥΜΕΥ ΤΙ ἐν ἧ 
συμπλοκῇ καὶ τὸ παρ᾽ ἡμᾶς, ὥστε τὰ μὲν εἵμάρϑαι 
τὰ δ᾽ ἀνειμάρϑαι. 

ΚΗ΄. Περὶ οὐσίας εἱμαρμένης. 

Ἡράκλειτος οὐσίαν εἱμαρμένης λόγον τὸν διὰ 

τῆς οὐσίας τοῦ παντὸς διήκοντα᾽ αὕτη δ᾽ ἐστὶ τὸ 
αἰϑέριον σῶμα, σπέρμα τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως. 

1 5ο". 1, 4, 79 5ᾳ. 68]. 40 2. ἀνάγει Ἰάθτα: ἄγει 6 φο- 
ρὰν ὈΙο]αβῖα5: φϑορὰν δῦ τὴν φϑορὰν «υὖ τὴν φορὰν 
ΠΟΘ ΟΡ. 1. δ, Ὁ 19 τὰ μὲν εἱμαρτὰ τὰ δὲ ἀνειμαρτά 
1) οὐτὰ ᾿ὔβθῃθυο 21 δίον. 1.1. 68]. 42 

10 

1ὸ 

20 
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Πλάτων λόγον ἀΐδιον καὶ νόμον ἀίδιον τῆς τοῦ 

παντὸς φύσεως. 

Χρύσιππος δύναμιν πνευματικὴν τάξει τοῦ παν- 

τὸς διοικητικήν᾽ καὶ πάλιν ἐν τοῖς Ὅροις “εΐἷμαρ- 

α μένη ἐστὶν ὁ τοῦ κόσμου λόγος ἢ νόμος τῶν ὄντων 
» ᾿ ΄ ’ ΡΥ ῥῶς Ὁ ͵ 3 ἐν τῷ κόσμῳ προνοίᾳ διοικουμένων" ἢ λόγος, καϑ' 

Χ ΄ ΄ , 
ὃν τὰ μὲν γεγονότα γέγονε τὰ δὲ γινόμενα γένεται 

Χ Χ ΄ ,ὕ 9 τὰ δὲ γενησόμενα γενήσεται. 

Οἱ Στωικοὶ εἷρμὸν αἰτιῶν. τουτέστι τάξιν καὶ 

10 ἐπισύνδεσιν ἀπαράβατον. 
Ποσειδώνιος τρίτην ἀπὸ Ζιός᾽ πρῶτον μὲν γὰρ 

εἶναι τὸν Ζία. δεύτερον δὲ τὴν φύσιν. τρίτον δὲ 
τὴν εἱμαρμένην. 

ΚΘ΄. Περὶ τύχης. 

ιό Πλάτων αἰτίαν ἕν προαιρετικοῖς κατὰ συμβεβη- 

κὸς καὶ παρακολούϑημα. 

᾿Δριστοτέλης αἰτίαν κατὰ συμβεβηκὸς ἐν τοῖς 
ΞΙ ΔῈ Χ [ὸ , , ἦὥ Ν καϑ'΄ ὁρμὴν ἕνεκά τινος γινομένοις, ἄδηλον καὶ 

ἄστατον. διαφέρειν δὲ τῆς τύχης τὸ αὐτόματον᾽ τὸ 

90 μὲν γὰρ ἀπὸ τύχης καὶ ταὐτομάτου εἶναι ἐν τοῖς 
πρακτέοις πάντως" τὸ δ᾽ αὐτόματον οὐκ ἀπὸ τύχης. 
ἐν γὰρ τοῖς ἔξω πράξεως" καὶ τὴν μὲν τύχην τῶν 
λογικῶν, τὸ δ᾽ αὐτόματον καὶ τῶν λογικῶν καὶ τῶν 

ἀλόγων ξώων καὶ τῶν ἀψύχων σωμάτων. 
΄ 

8 τάξεως Μοίποκιαβ. τάξιν Ὁ οὑτὴη Οδ]θηο 864 11}1} 
ταυϊδπα τη ἰάθη ἢ λύγος τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ϑίοθαθαξ, 
τπᾶθ 46]. ὄνσων Ὁ 12 δευτέραν οὐ τρίτην Ιάδῃηη,η 14 ΒίοὈ. 
1.6.1 Βα 20 εἶναι γὰρ ϑαβριοαῖαν ἢ) “βαβα ἔογύαβϑθ θ᾽ υσϑ, 
Ἰηὐθγοθυαηὐ᾽ ᾿ᾶθη 24 ξῴων οὖ σωμάτων] αὖ ρο]οξδοτηδία 
ῃούεν!ῦ Ἰάθηη οἵ. 5[οὉ. 
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᾿Επίκουρος ἄστατον αἰτίαν προσώποις χρόνοις 

τόποις. 

᾿Δναξαγόρας καὶ οἱ Στωικοὶ ἄδηλον αἰτίαν ἀν- 
ϑοωπίνῳω λογισμῷ" ἃ μὲν γὰρ εἶναι κατ᾽ ἀνάγκην φωπέίνῳ λογισμῷ" ἃ μὲν γὰρ γκην, 

2 ,ὕ 

ὃ δὲ καϑ' εἱμαρμένην, ἃ δὲ κατὰ προαίρεσιν, ἃ δὲ 

Ὁ κατὰ τύχην, ἃ δὲ κατὰ τὸ αὐτόματον. 

Δ΄. Περὶ φύσεως. 

Ἐμπεδοκλῆς φύσιν μηδενὸς εἶναι, μῖξιν δὲ τῶν 
στοιχείων καὶ διάστασιν. γράφει γὰρ οὕτως ἐν τῷ 

πρώτῳ Φυσικῶν 

“ἄλλο δέ τοι ἐρέω" φύσις οὐδενός ἐστιν ἁπάντων 

ϑνητῶν, οὐδέ τις οὐλομένου ϑανάτοιο τελευτή, 

ἀλλὰ μόνον μῖξίς τε διάλλαξίς τε μιγέντων 
ἐστί, φύσις δὲ βροτοῖς ὀνομάξεταν ἀνθρώποισιν." 

᾿ἀναξαγόρας ὁμοίως τὴν φύσιν σύγκρισιν καὶ 

διάκρισιν, τουτέστι γένεσιν καὶ φϑοράν. 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΎΤΕΡΟΝ. 

Τετελεκὼς τοίνυν τὸν περὶ ἀρχῶν καὶ στοιχείων 

καὶ τῶν συνεδρευόντων αὐτοῖς λόγον τρέψομαι πρὸς 
τὸν περὶ τῶν ἀποτελεσμάτων, ἀπὸ τοῦ περιεκτικω- 

τάτου πάντων ἐνστησάμενος. 

1 ΟΔ]. 20 8 μηδενὸς ϑ'ῥοϊπ᾽αδ: μηδὲν 11 οὐδενὸς 
Ῥ. 1111 ἢ: οὐδὲν τ᾿ ἁπάντων --- τελευτή] ἑκάστου --- οὐλο- 
μένη ϑανάτοιο γενέϑλη Ρ. 1. 14 δὲ βροτοῖς] δ᾽ ἐπὶ τοῖς 
ΘΔ 0. : 

10 
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4΄. Περὶ κόσμου. 

Πυϑαγόρας πρῶτος ὠνόμασε τὴν τῶν ὅλων 

πϑριοχὴν κόσμον ἐκ τῆς ἐν αὐτῷ τάξεως. 

Θαλῆς καὶ οἱ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἕνα τὸν κόσμον. 
Ζημόκριτος καὶ ᾿Επίχουρος καὶ ὃ τούτου καϑη- 

γητὴς Μητρόδωρος ἀπείρους κόσμους ἐν τῷ ἀπείρῳ 

κατὰ πᾶσαν περίστασιν. 

᾿Εμπεδοκλῆς τὸν τοῦ ἡλίου περίδρομον εἶναι 
περιγραφὴν τοῦ πέρατος τοῦ χόσμου. 

Σέλευκος ἄπειρον τὸν κόσμον. 

Ζιογένης τὸ μὲν πᾶν ἄπειρον, τὸν δὲ κόσμον 
πεπεράνϑαι. 

Οἱ Στωικοὶ διαφέρειν τὸ πᾶν καὶ τὸ ὅλον" πᾶν 

μὲν γὰρ εἶναι τὸ σὺν τῷ κενῷ τῷ ἀπείρῳ, ὅλον δὲ 
χωρὶς τοῦ κενοῦ τὸν κόσμον" ὥστε οὐ τὸ αὐτὸ εἶναι 
τὸ ὅλον καὶ τὸν κόσμον. 

Β΄. Περὶ σχήματος κόσμου. 

Οἱ μὲν Στωικοὶ σφαιροειδῆ τὸν κόσμον, ἄλλοι 
ὃξ κωνοειδῆ, οἱ δ᾽ φοειδῆ. 

᾿Επίχουρος δ᾽ ἐνδέχεσϑαι μὲν εἶναι σφαιροειδεῖς 

ἘΞ ΙΟΡΟῚ 21 60. 99. 805 (Χ61: 44 ὅ καὶ ὃ τούτου κα- 
ϑηγητὴς Μητρόδωρος] Ἰπξθυροϊαΐα, ὦ ΡΙαύδγομο Ραΐαῦ "9 
10. τούτου ὟΝ οχ ΟΥΥ10 ὁ. [υ118η. 2 Ὁ. 46 Ὁ: τούτων 
10. καϑηγητὴς δ θηυθ: μαϑητὴς 7 περίστασιν] περιαγωγήν 
ϑιοΌδΘαΒ 9 τοῦ πέρατος τοῦ κόσμου ϑίοὈδθαβ, ΟΥγυ]α8: 
τοῦ κόσμου καὶ τοῦ πέρατος αὐτοῦ δαὺ τοῦ κόσμου καὶ τοῦτο 
πέρας αὐτοῦ 14 τῷ κενῷ τῷ ἀπείρῳ Βοθαθαβ οὐ Ογυ!]]ὰβ: 
κενῷ ἄπειρον 16 ὥστε οὐ τὸ αὐτὸ --- κόσμον] “Ρ]αὐδτομο 
μαθο ἀθοθηύασ" Ὁ 10. οὐ] “ἀο]θηῦ ρσοθδ 1 }1ῦογ ΟΟΥ̓ΒΙΠτι5 
ἘΘΙΞΚο᾽ 1άθηὶ 11 5ἴο". 1, 15, 6Ρ, ΟΘ΄]. 4 
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τοὺς κόσμους, ἐνδέχεσθαι δὲ καὶ ἑτέροις σχήμασι 
μκεχρῆσϑαι. 

Γ΄. Εἰ ἔμψυχος ὃ κόσμος καὶ προνοίᾳ διοικούμενοςρ. 

Οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ἔμψυχον τὸν κόσμον καὶ 

προνοίᾳ διοικούμενον. δ 

Ζημόκριτος δὲ καὶ ᾿Επίκουρος καὶ ὅσοι τὰ ἄτομα 
3 “- Ἁ Ἁ Ἂ ΒΩ 9 ᾿ ,᾿ 

εἰσηγοῦνται καὶ τὸ κενὸν οὔτ᾽ ἔμψυχον οὔτε προ- 

νοίᾳ διοικεῖσϑαι, φύσει δέ τινι ἀλόγῳ. 

᾿Δριστοτέλης οὔτ᾽ ἔμψυχον ὅλον δι᾽ ὅλων, οὔτε 
Χ 3 Χ 327) Ἁ Ρ ἐὰ Α ΒΩ 

Ἑ μὴν αἰσϑητικὸν οὔτε λογικὸν οὔτε νοερὸν οὔτε τὸ 

προνοίᾳ διοικούμενον" τὰ μὲν γὰρ οὐράνια τούτων 

ἁπάντων κοινωνεῖν, σφαίρας γὰρ περιέχειν ἐμψύχους 
καὶ ξωτικάς" τὰ δὲ περἴγεια μηδενὸς αὐτῶν, τῆς δ᾽ 

εὐταξίας κατὰ συμβεβηκὸς οὐ προηγουμένως μετέχειν. 

Δ΄. Εἰ ἄφϑαρτος ὁ κόσμος. 1 

Πυϑαγόρας καὶ Πλάτων καὶ οἵ Στωικοὶ γενητὸν 

ὑπὸ ϑεοῦ τὸν κόσμον" καὶ φϑαρτὸν μὲν ὅσον ἐπὶ 
τῇ φύσει, αἰσϑητὸν γὰρ εἶναι διότι καὶ δΘωματικόν" 
οὐ μὴν φϑαρησόμενόν γὲ προνοίᾳ καὶ συνοχῇ ϑεοῦ. 

᾿Επίκουρος φϑαρτόν, ὅτι καὶ γενητόν, ὡς ξῷον 30 

ὡς φυτόν. 
μΞι: , ς. ᾿ »» ἊΣ Ξενοφάνης ἀγένητον καὶ ἀΐδιον καὶ ἄφϑαρτον β 

Ἐ τὸν κόσμον. 

8 ϑ[οὉ. 1,21, 89, 6», Ἐπ8. 1ὅ, 84,1--8, 66]. 46“. 9 δι᾽ 
ὕλων] δι᾽ ὅλου ᾿ᾶθτιη [ἰΌ. οὔτε μὴν αἰσϑητικὸν] ογχ. ἘΣΘ ἰαΒ, 
811 16 ΒΟ. 1,21,.65.. 20, 15. »ᾳ: Εππβι 15, 8, 1-Ξ-4ἀ ΟΒΙ  Α7 
160 καὶ Πλάτων] οἴχῃ. οὐδ. 10. καὶ Πλάτων καὶ οἵ Στωικοὶ] 
“νἱάθίαῦ 1 ΤΥ ΡῚΩΘ ἔπ1586᾽ ἢ 18 διότι καὶ Ἰάθηη οΧ 
Πύορδθο: διὰ τὸ 
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᾿ἀριστοτέλης τὸ ὑπὸ τὴν σελήνην τοῦ κόσμου 
μέρος παϑητόν, ἐν ᾧ καὶ τὰ περίγεια κηραίνεται. ι 

Ε΄. Πόϑεν τρέφεται ὁ κόσμος. 

᾿Δριστοτέλης᾽ εἰ τρέφεται ὃ κόσμος, καὶ φϑαρή- 

5 δεται᾿ ἀλλὰ μὴν οὐδεμιᾶς τινος ἐπιδεῖται τροφῆς" 

διὰ τοῦτο καὶ ἀίδιοο. 

Πλάτων αὐτὸν αὑτῷ τὸν κόσμον ἔκ τοῦ φϑί- 887 

γοντος χατὰ μεταβολὴν τὸ τρέφον παρέχεσθαι. 
Φιλόλαος διττὴν εἶναι τὴν φϑοράν, τὸ μὲν ἐξ 

το οὐρανοῦ πυρὸς ῥυέντος, τὸ δ᾽ ἐξ ὕδατος σεληνιακοῦ 

περιστροφῇ τοῦ ἀέρος ἀποχυϑέντος᾽ καὶ τούτων 

εἶναι τὰς ἀναϑυμιάσεις τροφὰς τοῦ κόσμου. 

ς΄ ᾿Ζπὸ ποίου πρώτου στοιχείου ἤρξατο κοσμοποιεῖν 
ὁ ϑεός. 

ιὸ Οἱ φυσικοὶ ἀπὸ γῆς ἄρξασϑαί φασι τὴν γένεσιν 

τοῦ κόσμου καϑάπερ ἀπὸ κέντρου" ἀρχὴ δὲ σφαί- 
ρας τὸ κέντρον. 

Πυϑαγόρας ἀπὸ πυρὸς καὶ τοῦ πέμπτου στοιχείου. 
᾿Εμπεδοκλῆς τὸν μὲν αἰϑέρα πρῶτον διακριϑῆ- 

͵ Χ ᾿" - ἈΠ ΕΞ Χ - 2 χὰ 
δϑοναι, δεύτερον δὲ τὸ πῦρ ἐφ᾽ ᾧ τὴν γῆν, ἐξ ἧς Β 

ἄγαν περισφιγγομένης τῇ ῥύμῃ τῆς περιφορᾶς ἀνα- 

βλύδσαι τὸ ὕδωρ᾽ ἐξ οὗ ἀναϑυμιαϑῆναι τὸν ἀέρα 
καὶ γενέσϑαι τὸν μὲν οὐρανὸν ἐκ τοῦ αἰϑέρος τὸν 

8. 5.0». 1,21; 6Ρ. 20. 15. Τὰυπ, 15,36: 1--8. 68]. 48 
ὕ τινος] οτὰ. ἘπαβθΌῖαβ, 5ίοθαθαβ 9 τὸ --- τὸ αΔΙΘΠ8: 
τοτὲ -- τοτὲ 10 οὐρανίου Οογβίηθβ [1Ὁ. ἐξ ὕδατος] ὕδατος 
Τβθηθυτιβ 135. 5.0». 1,.2 1. ΘΡΤ ΘΟ Ψ} 9.1 ἘΠ 58. 105). 9:.:1:5Ξ6. 
68]. 49 16 τηϑ] τη ἀρχὴν οὑπὶ ἘΠ ΒΘΌΙΪΟ 22 ἀναϑυμια- 
ἅἍῆναι αδΙοηυβ: ϑυμιαϑῆναι 
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δ᾽ ἥλιον ἐκ τοῦ πυρός, πιληϑῆναι δ᾽ ἐκ τῶν ἄλλων 

τὰ περίγεια. 

Πλάτων ὁρατὸν τὸν χόσμον γεγονέναι πρὸς 

παράδειγμα τοῦ νοητοῦ κόσμου" τοῦ δ᾽ ὁρατοῦ 

κόσμου προτέραν μὲν εἶναι τὴν ψυχήν. μετὰ δὲ ὁ 
ταύτην τὸ σωματοειδὲς τὸ ἐκ πυρὸς μὲν καὶ γῆς 

πρῶτον ὕδατος δὲ καὶ ἀέρος δεύτερον. 
Πυϑαγόρας. πέντε σχημάτων Ὄντων στερεῶν, 

ἅπερ καλεῖται καὶ μαϑηματικά, ἐκ μὲν τοῦ κύβου 

Ο φησὶ γεγονέναι τὴν γῆν, ἐκ δὲ τῆς πυραμίδος τὸ το 

πῦρ, ἐκ δὲ τοῦ ὀχταέδρου τὸν ἀέρα, ἐκ δὲ τοῦ 
εἰχοσαέδρου τὸ ὕδωρ, ἐκ δὲ τοῦ δωδεκαέδρου τὴν 
τοῦ παντὸς σφαῖραν. 

Πλάτων δὲ καὶ ἐν τούτοις πυϑαγορίζξει. 

᾿ 

͵ 
᾿ 
' 

Ζ΄. Περὶ τάξεως τοῦ κόσμου. 1 

Παρμενίδης στεφάνας εἶναι περιπεπλεγμένας 
3 7 Ἁ Ἁ 2 - 3 - Ἁ 3.5.9 - ἐπαλλήλους, τὴν μὲν ἔκ τοῦ ἀραιοῦ τὴν δ᾽ ἐκ τοῦ 

-ν . 13) 2 ι ΄ 
πυκνοῦ" μικτὰς δ᾽ ἄλλας ἔκ φωτὸς καὶ σκότους 

μεταξὺ τούτων" καὶ τὸ περιέχον δὲ πάσας τείχους 
δίκην στερεὸν ὑπάρχειν. 90 

Ὁ «Πεύκιππος καὶ Ζημόκριτος χιτῶνα κύκλῳ καὶ 
ὑμένα περιτείνουσι τῷ κόσμῳ. 

᾿Επίκουρος ἐνίων μὲν κόσμων ἀραιὸν τὸ πέρας 

ἐνίων δὲ πυκνόν. καὶ τούτων τὰ μέν τινα κινού- 
Ἁ 9.7.9 , 

μενα τὰ δ᾽ ἀκίνητα. 2 

8 ὁρατὸν τὸν ἘΠ αΒΘΌΪτΒ, ΟΔΙΘηυΒ: τὸν ὁρατὸν 4 ὁρα- 
τοῦ κόσμου] ὁρατοῦ Ῥίοθαθαβ, 8411] δ εἶναι) οτ. ᾿ϊάθγη 
15 ϑ[οὉ. 1, 232, 18 8ᾳ. 16, θᾶ, Ευ5. 16,.838, 1--6. 6]. 860 
18 ἄλλας ΒΘ ΌΙα5, ύοθαθαβ: ἀλλήλας 
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Πλάτων πῦρ πρῶτον εἶτ᾽ αἰϑέρα μεϑ’ ὃν ἀέρα 
ὅτις Ἐπ. ταυτὶ Ο ΄ὕ Χ παρ τς 5:ατν »" ᾿ 
ἐφ᾽ ᾧ ὕδωρ, τελευταίαν δὲ γῆν ἐνίοτε δὲ τὸν 

αἰϑέρα τῷ πυρὶ συνάπτει. 
᾿Φριστοτέλης πρῶτον μὲν αἰϑέρα ἀπαϑῆ. πέμ- 

πτον δή τι σῶμα᾽ μεϑ᾽ ὃν παϑητὰ πῦρ ἀέρα ὕδωρ" 

τελευταίαν δὲ γῆν. τούτων δὲ τοῖς μὲν οὐρανίοις 
ἀποδεδόσϑαι τὴν κυκλικὴν κίνησιν, τῶν δ᾽ ὑπ᾽ 

ἐκεῖνα τεταγμένων τοῖρ μὲν κούφοις τὴν ἄνω τοῖς 

ὃξ βαρέσι τὴν κάτω. 
᾿Εμπεδοκλῆς μὴ διὰ παντὸς ἑστῶτας εἶναι μηδ᾽ 

ὡρισμένους τοὺς τόπους τῶν στοιχείων. ἀλλὰ παντα- 
-- »} ’ὔ ᾿ς 

χῶς ἀλλήλων μεταλαμβάνειν. 

Η΄. Τίς ἡ αἰτία τοῦ τὸν κόσμον ἐγκλιϑῆναι. 

ΖΔιιογένης καὶ ᾿ἀναξαγόρας μετὰ τὸ συστῆναι τὸν 

πῶς τὸν κόσμον ἐκ τοῦ αὐτομάτου εἰς τὸ μεσημβρι- 

ψὸν αὐτοῦ μέρος, ἴσως ὑπὸ προνοίας, ἵν᾽ ἃ μὲν 
ἀοίκητα γένηται ἃ δ᾽ οἰκχητὰ μέρη τοῦ κόσμου, 

κατὰ ψῦξιν καὶ ἐχπύρωσιν καὶ εὐκρασίαν. 

᾿Εμπεδοκλῆς, τοῦ ἀέρος εἴξαντος τῇ τοῦ ἡλίου 

ὁρμῇ. ἐγκλιϑῆναι τὰς ἄρκτους, καὶ τὰ μὲν βόρεια 
ὑψωθῆναι τὰ δὲ νότια ταπεινωθῆναι, καϑ' ὃ καὶ 
τὸν ὅλον κόσμον. 

4 αἰϑέρα Ἐππβοθιαβ, ϑίορθαθαβ: ἀέρα ὅ δή ὟΝ: δέ 
11 πανταχῶς ΝΥ Δομβτηθίηϊι5: πάντα τοὺς (πάντα πως Εἰπ56- 
ΌΠ85) 13. 68]. ὅ1. Εἶπ. 1, 89,1. 2. Β΄. 1, 1ὅ, 6658 14 καὶ 
ϑύο δ ΘαΒ 11 αὑτοῦ 1) ργϑϑίθυ. πθοθϑϑιύαΐθιη [:Ὁ. ἃ μὲν 
1Ιᾶθιι: ἃ μέν τινὰ 21 ἐπικλιϑῆναι ἘΠαΒΘΌΪα5, 8111 

Ε 
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Θ΄. Περὶ τοῦ ἐκτὸς τοῦ χόσμου, εἰ ἔστι κενόν. 

Οἱ μὲν ἀπὸ Πυϑαγόρου ἐχτὸς εἶναι τοῦ κόσμου 
κενόν, εἰς ὃ ἀναπνεῖ ὁ κόσμος καὶ ἐξ οὗ. 

888 Οἱ δὲ Στωικοί, εἰς ὃ κατὰ τὴν ἐχπύρωσιν ἀνα- 

λύεται τὸ ἄπειρον. 
Ποσειδώνιος οὐκ ἄπειρον, ἀλλ᾽ ὅσον αὔταρκες 

εἰς τὴν διάλυσιν, ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Κενοῦ. 

᾿Δριστοτέλης μηδὲν εἶναι κενόν. 
Πλάτων μήτ᾽ ἐκτὸς τοῦ κόσμου μήτ᾽ ἐντὸς μηδὲν 

εἶναι κενόν. 

1΄. Τίνα δεξιὰ τοῦ κόσμου καὶ τίνα ἀριστερά. 

Πυϑαγόρας Πλάτων ᾿Δριστοτέλης δεξιὰ τοῦ 
Β κόσμου τὰ ἀνατολικὰ μέρη, ἀφ’ ὧν ἡ ἀρχὴ τῆς 
κινήσεως, ἀριστερὰ δὲ τὰ δυτικά. 

᾿Εμπεδοκλῆς δεξιὰ μὲν τὰ κατὰ τὸν ϑερινὸν 
τροπικόν, ἀριστερὰ δὲ τὰ κατὰ τὸν χειμερινόν. 

14΄. Περὶ οὐρανοῦ, τίς ἡ τούτου οὐσία. 

᾿ἀναξιμένης τὴν περιφορὰν τὴν ἐξωτάτω γῆς 
εἶναι. 

10 

18 

᾿Εμπεδοχλῆς στερέμνιον εἶναι τὸν οὐρανὸν ἐξ 90 

ἀέρος συμπαγέντος ὑπὸ πυρὸς κρυσταλλοειδῶς, τὸ 

1 64]. ὅ2. ΕυΒ. 16, 40,1 -- 4. Β[ο}.1, 18, 4ρβηι 4 ΒΌΡΡΙΘῃ- 
ἄστα νἱᾶ. [Εἶναι κενὸν} Εἰς ὃ δ τὸ ἄπειρον] ἄπειρον 
ἘΒΘΌΪΆΒ. ἄπειρον ὄν ἢ 71 ἐν τῷ πρώτῳ περὶ Κενοῦ --- -- 
ἐντὸς μηδὲν εἶναι κενόν] “Πλάτων “Δριστοτέλης μήτ᾽ ἐκτὸς τοῦ 
κόσμου κενὸν εἶναι μήτ᾽ ἐντός Ὁ) οὐχὰ ΕαΒΘ 0 11 68]. δ8. 
ΕΒ. 15, 41,1. 2. 5΄[0}.1, 15, 68 5α 171 ΘΔ]. ὅ4. Ε8. 1, 42, 
1.9. 5[0}. ἢ, 2 8.} 18 γῆς εἶναι Ὁ: γηίνην 

᾿ ] 

᾿ 
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πυρῶδες καὶ τὸ ἀερῶδες ἐν ἑκατέρῳ τῶν ἡμισφαι- 
ρίων περιέχοντα. 

᾿Δριστοτέλης ἐκ πέμπτου σώματος, πυρός, ἢ ἐκ 
ϑερμοῦ χαὶ ψυχροῦ μίγματος. 

18΄. Περὶ διαιρέσεως οὐρανοῦ, εἰς πόσους κύκλους 

διαιρεῖται. 

Θαλῆς Πυϑαγόρας οἵ ἀπ᾽ αὐτοῦ μεμερίσϑαι τὴν 
τοῦ παντὸς οὐρανοῦ σφαῖραν εἰς κύκλους πέντε, 

οὕστινας προσαγορεύουσι ξώνας᾽" καλεῖται δ᾽ αὐτῶν 

ὁ μὲν ἀρχτικός τε καὶ ἀειφανής, ὃ δὲ ϑερινὸς τρο- 
πικός, ὃ δ᾽ ἰσημερινός, ὃ δὲ χειμερινὸς τροπικός, ὁ δ᾽ 
ἀνταρκτικός τὲ καὶ ἀφανής" λοξὸς δὲ τοῖς τρισὶ μέσοις 

ὁ χαλούμενος ξωῳδιακὸς ὑποβέβληται, παρεπιψαύων 

τῶν μέσων τριῶν" πάντας δ᾽ αὐτοὺς ὃ μεσημβρινὸς 

πρὸς ὀρϑὰς ἀπὸ τῶν ἄρκτων ἐπὶ τὸ ἀντίξουν τέμνει. 
Πυϑαγόρας πρῶτος ἐπινενοηκέναι λέγεται τὴν 

λόξωσιν τοῦ ξῳδιακοῦ κύκλου, ἥντινα Οἰνοπίδης ὁ 

Χῖος ὡς ἰδίαν ἐπίνοιαν σφετερίζεται. 

1Γ΄. Τίς ἡ οὐσία τῶν ἄστρων. πλανητῶν καὶ ἀπλανῶν. 

Θαλῆς γεώδη μὲν ἔμπυρα δὲ τὰ ἄστρα. 

᾿Εμπεδοκλῆς πύρινα ἔκ τοῦ πυρώδους. ὅπερ ὃ 

Ἅ χοὶ τὸ] Θ οΌδΘτ8, Οδίθμαβ: καὶ 8 πυρὸς] πύρινον 
εἶναι τὸν οὐρανόν ΘΙ Θπτ 10. ἢ ἐκ ϑερμοῦ) 'Δναξίμαν- 
δρος ἐκ ϑερμοῦ Ὁ ρῬαγύϊπι οχ Α0}1116 Ρ. 128 ὁ Ραυἐϊτα ΕΧ 6ϑ!. 
Τιοοῦμῃ τῶ τϑαϊηὐθΟ Δ ΥῚ ῬΟΒ56 Ραΐο: ᾿᾿ριστοτέλης ἐκ πέμπτου 
σώμα [ΤῸΣ. Παρμενίδης ᾿ἀναξίμανδρος Ἡράκλε) ΤῸΣ ἐκ 
πυρὸς ἢ ἐκ ϑερμοῦ καὶ ψυχροῦ μίγματος ὅ 6]. ὅδ. 5[οὈ. 1, 
28, 8 ΠΩ τ 0... ὲ5..15.905 1. 9. ΘΡΟΡ. ἡ 94,1 10. 
ἄστρων --- ἀπλανῶν [): ἀστέρων πλανήται καὶ ἁπλανῶν καὶ 
πῶς συνέστη 

σ 

ῳ 
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ἀὴρ ἐν ἑαυτῷ περιέχων ἐξανέϑλιψε κατὰ τὴν πρώ- 
τὴν διάκρισιν. 

᾿ἀναξαγόρας τὸν περικείμενον αἰϑέρα πύρινον 

μὲν εἶναι κατὰ τὴν οὐσίαν, τῇ δ᾽ εὐτονίᾳ τῆς περι- 
δινήσεως ἀναρπάσαντα πέτρους ἐκ τῆς γῆς καὶ κατα- ὃ 

φλέξαντα τούτους ἠστερικέναι. 
Ὲ Διογένης κισηρώδη τὰ ἄστρα, διαπνοὰς δ᾽ αὐτὰ 

νομίζει τοῦ κόσμου" πάλιν δ᾽ ὃ αὐτὸς ἀφανεῖς μὲν 

λίϑους. πίπτοντας δὲ πολλάκις ἐπὶ τὴν γῆν σβέν- 

νυσϑαι, καϑάπερ τὸν ἐν “ἰγὸς ποταμοῖς πυροειδῶς 10 

κατενεχϑέντα ἀστέρα πέτρινον. 
᾿Εμπεδοκλῆς τοὺς μὲν ἀπλανεῖς ἀστέρας συνδὲε- 

δέσϑαι τῷ κρυστάλλῳ, τοὺς δὲ πλανήτας ἀνεῖσθαι. 

Πλάτων ἐκ μὲν τοῦ πλείστου μέρους πυρίνους, 

μετέχοντας δὲ χαὶ τῶν ἄλλων στοιχείων κόλλης τ 
δίκην. 

Ἐς ἐβενοφάνης ἐκ νεφῶν μὲν πεπυρωμένων, σβεννυμέ- 
νους δὲ καϑ' ἑκάστην ἡμέραν ἀναξζωπυρεῖν νύκτωρ, 
καϑάπερ τοὺς ἄνϑρακας᾽ τὰς γὰρ ἀνατολὰς καὶ τὰς 

δύσεις ἐξάψεις εἶναι καὶ σβέσεις. 90 

᾿Ηρακλείδης καὶ οἵ Πυϑαγόρειοι ἕκαστον τῶν 
ἀστέρων κόσμον ὑπάρχειν, γῆν περιέχοντα ἀέρα τὲ 
καὶ αἰϑέρα ἐν τῷ ἀπείρῳ αἰϑέρι" ταῦτα δὲ τὰ 
δόγματα ἐν τοῖς Ὀρφικοῖς φέρεται" κοσμοποιοῦσι 
γὰρ ἕκαστον τῶν ἀστέρων. 8ὅ 

 κισηροειδῇ ΘοθδΘα5 8 διαφανεῖς ἢ 10 πυρω- 
δῶς ϑορθδθριβ 17 μὲν ἘΠΒΘΌΙΤΙΒ 22 ὑπάρχειν γήινον 
Ποϑύμταβ 10, καὶ ἀέρα ἐν τῷ ἀπείρῳ αἰϑέρι Βυβρίο. Ὦ; 
τΐῃ1 φοῦϊαβ νἱᾶ. οὐϊδθι ἴῃ ϑίοθαθὶ ἀέρα Ἰαΐθγθ ἀζέρα τὲ 
καὶ αἰϑ]ἐέρα 



᾿ 
ὶ 
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᾿ΕἘπίχλουρος οὐδὲν ἀπογινώσκει τούτων, ἐχόμενος 

τοῦ ἐνδεχομένου. 

14΄. Περὶ δχημάτων ἀστέρων. 

Οἱ Στωικοὶ σφαιρικοὺς τοὺς ἀστέρας. καϑάπερ 

5 τὸν κόσμον καὶ ἥλιον καὶ σελήνην. 
Κλεάνθης κωνοειδεῖς. 

᾿Δναξιμένης ἥλων δίκην καταπεπηγέναι τῷ κρυ- 
σταλλοειδεῖ. 

Ἔνιοι δὲ πέταλα εἶναι πύρινα, ὥσπερ ξῳγρα- 
10 φήματα. 

ΙΕ΄. Περὶ τάξεως ἀστέρων. 

Ξενοκράτης κατὰ μιᾶς ἐπιφανείας οἴεται κινεῖ- 

σϑαι τοὺς ἀστέρας. 

Οἱ δ᾽ ἄλλοι Στωικοὶ πρὸ τῶν ἑτέρων τοὺς ἕτέ- 
τό ρους ἐν ὕψει καὶ βάϑει. 

Δημόκριτος τὰ μὲν ἀπλανῆ πρῶτον, μετὰ δὲ 
ταῦτα τοὺς πλανήτας, ἐφ᾽ οἷς ἥλιον φωσφόρον 

σελήνην. 

Πλάτων μετὰ τὴν τῶν ἀπλανῶν ϑέσιν πρῶτον 

20 φαίνοντα λεγόμενον τὸν τοῦ Κρόνου, δεύτερον 

φαέϑοντα τὸν τοῦ Ζ]ός., τρίτον πυρόεντα τὸν τοῦ 

Ἄρεος, τέταρτον ἑωσφόρον τὸν τῆς ᾿Αφροδίτης, 
πέμπτον στίλβοντα τὸν τοῦ Ἑρμοῦ, ἕκτον ἥλιον, 
ἕβδομον σελήνην. 

ο Τῶν μαϑηματικῶν τινὲς μὲν ὡς Πλάτων, τινὲς 
δὲ μέσον πάντων τὸν ἥλιον. 

8 64]. 568. Ἐπι8. 15, 81.,1--8. 5[ο).1, 24,1, 98 11 648]. 57. 
Εὰ5. 1δ, 46,1---6. 5'Ὅ0Ὁ. 1, 34, 19 5ᾳ 20 Φαίνωνα ἘαΒ5ΘΌΙ5 

ῬΙαΐϊδτομὶ Μοσαϊία. ὙΟΙ.Υ͂. 20 
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᾿Δἀναξίμανδρος καὶ Μητρόδωρος ὁ Χῖος καὶ Κρά- 
της ἀνωτάτω μὲν πάντων τὸν ἥλιον τετάχϑαι, μετ᾽ 

αὐτὸν δὲ τὴν σελήνην, ὑπὸ δ᾽ αὐτοὺς τὰ ἀπλανῆ 

τῶν ἄστρων καὶ τοὺς πλανήτας. 

15΄͵ Περὶ τῆς τῶν ἀστέρων φορᾶς καὶ κινήσεως. 

᾿ἀναξαγόρας Ζημόκριτος Κλεάνϑης ἀπ᾽ ἀνατολῶν 

ἐπὶ δυσμὰς φέρεσϑαι πάντας τοὺς ἀστέρας. 
᾿Δλχμαίων καὶ οἵ μαϑηματικοὶ τοὺς πλανήτας 

τοῖς ἀπλανέσιν ἐναντίους" ἀπὸ γὰρ δυσμῶν ἐπ᾽ 
ἀνατολὰς ἀντιφέρεσϑαι. 

᾿Δναξίμανδρος ὑπὸ τῶν κύκλων καὶ τῶν σφαι- 

ρῶν, ἐφ᾽’ ὧν ἕκαστος βέβηκε, φέρεσϑαι. 
᾿Δναξιμένης οὐχ ὑπὸ τὴν γῆν περὶ αὐτὴν δὲ 

στρέφεσϑαι τοὺς ἀστέρας. 
Πλάτων καὶ οὗ μαϑηματικοὶ ἰσοδρόμους εἶναι 

τὸν ἥλιον τὸν ἑωσφόρον τὸν στίλβοντα. 

1Ζ΄. Πόϑεν φωτίξονται οἵ ἀστέρες. 

Μητρόδωρος ἅπαντας τοὺς ἀπλανεῖς ἀστέρας 

ὑπὸ τοῦ ἡλίου προσλάμπεσϑαι. 
Ἡράκλειτος καὶ οἵ Στωικοὶ τρέφεσϑαι τοὺς ἀστέ- 

ρας ἐκ τῆς ἐπιγείου ἀναϑυμιάσεως. 

᾿Δριστοτέλης μὴ δεῖσθαι τὰ οὐράνια τροφῆς" οὐ 

γὰρ φϑαρτὰ ἀλλ᾽ ἀΐδια. 

ὅ 6]. ὅ8. ἔυϑ. 1ὅ, 417, 1---4. 5 οὉ. 1, 24, 19 5α. 9 τοῖς 
ἀπλανέσιν ἀπὸ δυσμῶν ἐπ᾽ ἄνατ. ἀντιφέρεσϑαι ᾿ἰάθρη 18 οὐχ 
ΕΒ 5. 8111: ὁμοίως ἰΌ. περὶ αὐτὴν δὲ 1άθτὰ: καὶ περὶ 
αὐτν [1 Θὰ}.69. Εὑ8. 16, 48, 1---4. ϑβέοῦ. 1, 24, 18 5 
18 ἀστέρας Ἰϊάθτηη : 

10 
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Πλάτων καὶ οἵ Στωικοί, ὡς ὅλον τὸν κόσμον, 
καὶ τὰ ἄστρα ἐξ αὑτῶν τρέφεσθαι. 

1Η΄. Περὶ τῶν ἄστρων τῶν καλουμένων Ζ᾽ιοσκούρων. 

Ξενοφάνης τοὺς ἐπὶ τῶν πλοίων φαινομένους 
οἷον ἀστέρας νεφέλια εἶναι κατὰ τὴν ποιὰν κίνησιν 

παραλάμποντα. 

Μητρόδωρος τῶν δρώντων ὀφϑαλμῶν μετὰ δέους 
καὶ καταπλήξεως εἶναι στιλβηδόνας. 

ζΘι 

1Θ΄. Περὶ ἐπισημασίας ἀστέρων καὶ πῶς γίνεται Ἐ 

10 χειμὼν καὶ ϑέρος. 

Πλάτων τὰς ἐπισημασίας τάς τε ϑερινὰς καὶ 

τὰς χειμερινὰς κατὰ τὰς τῶν ἀστέρων ἐπιτολάς τε 
καὶ δυσμὰς γίνεσϑαι, ἡλίου τε καὶ σελήνης καὶ τῶν 

ἄλλων πλανητῶν καὶ ἀπλανῶν. 
᾿Δναξιμένης δὲ διὰ μὲν ταῦτα μηδὲν τούτων, 

διὰ δὲ τὸν ἥλιον μόνον. 

Εὔδοξος Ἴάρατος κοινῶς διὰ πάντας τοὺς ἀστέ- Τ' 

ρας, ἐν οἷς φησιν 

μ᾿ σι 

“αὐτὸς γὰρ τάδε σήματ᾽ ἔν οὐρανῷ ἐστήριξεν, 

8) ἄστρα διαχρίνας᾽ ἐσκέψατο δ᾽ εἰς ἐνιαυτὸν 

ἀστέρας, οἵ κε μάλιστα τετυγμένα σημαίνοιεν." 

1 χκαὶ οἵ Στωικοὶ ὡς ὅλον τὸν κόσμον] κοινῶς τὸν κόσμον 
ὕλον ἘπαΒοΡΙα5, δύοθαθαθ 2. αὑτῶν] αὑτοῦ 1) γ18186 8 Ἃδ)].60. 
Εὰ5. 1δ, 49, 1. 2. 5'οὈ. 1.1. 10. τῶν ἄστρων] οτη. ΕἰπιΒ56 Ὀ18 
9. 68]. 61. Ξίοῦ. 1.1. 18 ἡλίου τε --- καὶ ἀπλανῶν] 88- 
βρθοίῳθῳ Ὁ 1 μὲν ταῦτα] 461. 11Ζρατος]) ΡΠδΘΗ. γ8. 10 
19 τάδε] τά γὲ Ατὐαῦϊ [10 ΥἹ 

90 Ἔ 
ὩὭ 
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Κ΄. Περὶ οὐσίας ἡλίου. 

᾿Δἀναξίμανδρος κύκλον εἶναι ὀκτωκαϊεικοσαπλα- 

σίονα τῆς γῆς, ἁρματείῳ τροχῷ παραπλήσιον, τὴν 

ἁψῖδα ἔχοντα κοίλην, πλήρη πυρός, κατά τι μέρος 

890 ἐχφαίνουσαν διὰ στομίου τὸ πῦρ ὥσπερ διὰ πρη- 
στῆρος αὐλοῦ" καὶ τοῦτ᾽ εἶναι τὸν ἥλιον. 

Ξενοφάνης ἐκ πυριδίων τῶν συναϑροιζομένων 
Χ 3 Ὁ ν - 3 “ ΄ Χ 

μὲν ἐκ τῆς ὑγρᾶς ἀναϑυμιάσεως συναϑροιξόντων δὲ 

τὸν ἥλιον" ἢ νέφος πεπυρωμένον. 
Οἱ Στωικοὶ ἄναμμα νοερὸν ἐκ ϑαλάττης. 

Πλάτων ἐκ πλείστου πυρός. 

᾿ἀναξαγόρας Ζημόκριτος Μητρόδωρος μύδρον ἢ 
πέτρον διάπυρον. 

᾿Φριστοτέλης σφαῖραν ἔκ τοῦ πέμπτου σώματος. 

Φιλόλαος ὃ Πυϑαγόρειος ὑαλοειδῆ, δεχόμενον 

μὲν τοῦ ἐν τῷ κόσμῳ πυρὸς τὴν ἀνταύγειαν, διη- 
ϑοῦντα δὲ πρὸς ἡμᾶς τὸ φῶς, ὥστε προσεοικέναι 
ἡλίῳ τὸ ἔν τῷ οὐρανῷ πυρῶδες τό τε δὴ ἀπ᾽ 
αὐτοῦ καὶ ἐσοπτροειδές᾽ καὶ τρίτον τὴν ἀπὸ τοῦ 

1 641]. 62. Ἐπ5. 1, 28, 1 -- 9. ΚΟ. 1, 2, 18βᾳ ὃ ἁρματείῳ 
τροχῷ ΕΠΒΘΌΙΑΒ, Βιοῤαουϑ: ἁρματίου τροχῷ δαυῦ ἁρματείου 
τροχοῦ 1Ὁ. Ἐ: τὴν ἀψίδα παραπλήσιον 4 λατὰ Ἐπι856- 
Ῥῖαβ: ἧς κατὰ ὅ ἐκφαίνουσαν Ὁ: ἐκφαινούσης ἸὈτΐ 
10. διὰ πρηστῆρος αὐλοῦ] ἴουύ. 1Ἰάθιη οϑὺ δ)ὸ διὰ φυσητῆρος 
αὐλοῦ, οἵ, πρηστὴρ ἄνεμος οὔ Β1 τ} 1118. Ὦ 0011. ΤΏπο: 4. Το 
Θχριοαῦ δι᾽ ἀκροφυσίου 9 ἢ ἐκ νεφῶν πεπυρωμένων 
ἘΒΘΌΙαΒ Β πιο δίσκον ἑαλοειδῆ ἘΠ ΒΘΌΪᾺΒ 17 προσεοι- 
κέναι ἡλίῳ] τετρισσωκέναι (Ξ---Ξ τρισσὸν πεποιηκέναι) ἥλιον Ὁ 
αὖ γΟΟΘΙῚ ῬΘΙΤΆΤΆΤΩ ΧΡ ον ουϊηῦ ΑΟΘΠ11165 Ρ. 188 ἃ οὐ ΘδἸθπαβ 
18 τό τὲ δὴ ἀπ᾽ αὐτοῦ] ἴδοι]6 ᾿πὐθ]16σ. πυρῶδες (ϑιοῦδοθὶ 
πυροειδὲς αἷγ. Ἰοοῦϊο νἱά. 6586) 19 κατὰ τὸ ἐσοπτροειδές 
δύο θαΘυΒ 
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ἐσόπτρου κατ᾽ ἀνάκλασιν διασπειρομένην πρὸς ἡμᾶς 
αὐγήν" καὶ γὰρ ταύτην προσονομάξομεν ἥλιον. οἱονεὶ 
εἴδωλον εἰδώλου. 

᾿Εμπεδοκλῆς δύο ἡλίους, τὸν μὲν ἀρχέτυπον, 
πῦρ ὃν ἐν τῷ ἑτέρῳ ἡμισφαιρίῳ τοῦ κόσμου πεπλη- 
ρωκὸς τὸ ἡμισφαίριον, ἀεὶ καταντικρὺ τῇ ἀνταυγείᾳ 
ἑαυτοῦ τεταγμένον" τὸν ὃὲ φαινόμενον ἀνταύγειαν 

ἐν τῷ ἑτέρῳ ἡμισφαιρίῳ τῷ τοῦ ἀέρος τοῦ ϑερμο- 
μιγοῦς πεπληρωμένῳ, ἀπὸ κυκλοτεροῦς τῆς αὐγῆς 

ιὸ κατ᾽ ἀνάκλασιν γιγνομένην εἰς τὸν ἥλιον τὸν κρυ- 

σταλλοειδῇ, συμπεριελκομένην δὲ τῇ κινήσει τοῦ 
πυρίνου" ὡς δὲ βραχέως εἰρῆσϑαι συντεμόντι. ἀν- 
ταύγειαν εἶναι τοῦ περὶ τὴν γῆν πυρὸς τὸν ἥλιον. 

Ἐπίκουρος γήινον πύκνωμα κισηροειδῶς καὶ σπογ- 

τό γοειδῶς ταῖς κατατρήδσεσιν ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἀνημμένον. 

σι 

ΚΑ΄. Περὶ μεγέϑους ἡλίου. 

᾿ἀναξίμανδρος τὸν μὲν ἥλιον ἴσον τῇ γῇ εἶναι, 

τὸν δὲ κύκλον, ἀφ᾽ οὗ τὴν ἐχπνοὴν ἔχει καὶ ὑφ᾽ 

υὗ φέρεται, ἑπτακαιεικοδαπλασίονα τῆς γῆς. 
8 [Δναξαγόρας πολλαπλασίονα Πελοποννήσου. 

Ἡράκλειτος εὖρος ποδὸς ἀνθρωπείου. 
᾿Επίκουρος τηλικοῦτον ἡλίκος φαίνεται, ἢ μικρῷ 

μείξω ἢ ἐλάττω. 

1 ἐνόπτρου ἘϊαΒΘ Ια ὅ ὃν ϑίοθεαθαβ 10 ἰάρτη: 
ἐγγινομένην 12 Βροκίαβ: συντεμόντα 14 καὶ σπογγοει- 
δῶς δορθεβδιῦ 6ὃχ ΕαΒΕΌΪΟ, 160 160 64]. 05. Εἰ. 1, 
94. 1-- 4. ΒίοὈ. 1.1... 18 ὑφ᾽ οὗ Ευβθοῦϊαβ: ἐφ᾽ οὗ 22 Ἐπί- 
κουρος ΕαΒΘΌΪα5. 811: ἐπίκουρος πάλιν φησὶν ἐνδέχεσϑαι τὰ 
προξιρημένα πάντα ἢ 10. μικρῷ] 868. τινε Ὁ ὅτι ΚΕ: 
μείζων ἢ ἐλάττων 
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")) ΚΒ΄. Περὶ σχήματος ἡλίου. 

᾿ἀναξιμένης πλατὺν ὡς πέταλον τὸν ἥλιον. 

᾿Ηράκλειτος δκαφοειδῇ, ὑπόκυρτον. 

Οἱ Στωικοὶ σφαιροειδῇ, ὡς τὸν κόσμον καὶ τὰ 

ἄστρα. ὅ 

᾿Επίκουρος ἐνδέχεσϑαι τὰ προειρημένα πάντα. 

ΚΓ΄. Περὶ τροπῶν ἡλίου. 

᾿Δναξιμένης ὑπὸ πεπυχνωμένου ἀέρος καὶ ἀντι- 

τύπου ἐξωϑεῖσϑαι τὰ ἄστρα. 
᾿ἀναξαγόρας ἀνταπώσει τοῦ πρὺς ταῖς ἄρχτοις τὸ 

ἀέρος, ὃν αὐτὸς συνωϑῶν ἔκ τῆς πυκνώσεως ἰσχυρο- 

ποιεῖ. 

Ἐ Ἐμπεδοκλῆς ὑπὸ τῆς περιεχούσης αὐτὸν σφαίρας 

κωλυόμενον ἄχρι παντὸς εὐϑυπορεῖν καὶ ὑπὸ τῶν 
τροπικῶν κύκλων. 1 

Ζιογένης ὑπὸ τοῦ ἀντιπίπτοντος τῇ ϑερμότητι 

ψύχους σβέννυσϑαι τὸν ἥλιον. 
Οἱ Στωικοὶ κατὰ τὸ διάστημα τῆς ὑποκειμένης 

τροφῆς διέρχεσϑαι τὸν ἥλιον. ὠκεανὸς δ᾽ ἐστὶν ἢ 
γῆ, ἧς τὴν ἀναϑυμίασιν ἐπινέμεται. 30 

Πλάτων Πυϑαγόρας ᾿4ριστοτέλης παρὰ τὴν λό- 

ξωσιν τοῦ ξῳδιακοῦ κύκλου, δι’ οὗ φέρεται λοξο- 
πορῶν ὁ ἥλιος, καὶ κατὰ δορυφορίαν τῶν τροπικῶν 

κύκλων" ταῦτα δὲ πάντα καὶ ἡ σφαῖρα δείκνυσιν. 

168]: ὍΜ: Ἔϊ 5. 15, 20, 1- 4. ΒΙΟθ. 1.1: 1 6]. 68. 
δοῦν. 1. 1, 19 ἢ γῆ] καὶ γῆ ΒροοκίαθΒ. καὶ ἡ μεγάλη 
δ άλασσα ΝΥ ΔΟΒΒΙΛα 115 21 παρὰ ΝΜ: περὶ 
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ος ΚΖ΄. Περὶ ἐκλείψεως ἡλίου. Ε' 

Θαλῆς πρῶτος ἔφη ἐκχλείπειν τὸν ἥλιον, τῆς 

σελήνης αὐτὸν ὑποτρεχούσης κατὰ κάϑετον, οὔσης 

φύσει γεώδους᾽ βλέπεσϑαι δὲ τοῦτο κατοπτρικῶς 
5 ὑποτιϑεμένῳ τῷ δίσκῳ. 

᾿Δναξίμανδρος τοῦ στομίου τῆς τοῦ πυρὸς διεκ- 

πνοῆς ἀποκλειομένου. 

Ἡράκλειτος κατὰ τὴν τοῦ σχαφοειδοῦς στροφήν, 

ὥστε τὸ μὲν κοῖλον ἄνω γίνεσϑαι τὸ δὲ κυρτὸν 

10. κάτω πρὸς τὴν ἡμετέραν ὄψιν. 

Ξενοφάνης κατὰ σβέσιν" ἕτερον δὲ πάλιν πρὸς 
ταῖς ἀνατολαῖς γίνεσϑαι" παριστόρηκε δὲ καὶ ἔκλει- 891 

ψιν ἡλίου ἐφ᾽ ὅλον μῆνα καὶ πάλιν ἔκλειψιν ἐντελῆ, 

ὥστε τὴν ἡμέραν νύκτα φανῆναι. 

ι Ἔνιοι πύκνωμα τῶν ἀοράτως ἐπερχομένων τῷ 
δίσκῳ νεφῶν. 

᾿Δρίσταρχος τὸν ἥλιον ἵστησι μετὰ τῶν ἀπλα- 

νῶν, τὴν δὲ γῆν κινεῖ περὶ τὸν ἡλιακὸν κύκλον καὶ 

κατὰ τὰς ταύτης ἐγκλίσεις σκιάξεσϑαι τὸν δίσκον. 

20 ἐξενοφάνης πολλοὺς εἶναι ἡλίους καὶ σελήνας κατὰ 

τὰ κλίματα τῆς γῆς καὶ ἀποτομὰς καὶ ξώνας" κατά 

τινα δὲ καιρὸν ἐμπίπτειν τὸν δίσκον εἴς τινα ἀπο- 
τομὴν τῆς γῆς οὐχ οἰκουμένην ὑφ᾽ ἡμῶν. καὶ οὕτως 
ὥσπερ κενεμβατοῦντα ἔχλειψιν ὑπομένειν. ὁ δ᾽ Β 

1 68]. 66. Εἰ. 15, 50, 1---Τ. Β[οΌ.1, 26,185. 8 ὑπερχο- 
μένης ἘΠΙΒΘΌΪΙΒ 811 ὅ ὑποτιϑέμενον ϑίοθαθαβ. ὑποτιϑε- 
μένην ὟὟὟ. Ἑοτνῦ. ὑποτυϑεμένῳ τι 1. 6. ἤν τις ὑποτιϑῆταί τι 
τῷ δίσκῳ 19 κατὰ ταύτας τὰς ἘΠ αΒΘ ΌΪῈ5 20 πολλὰς 
εἶναι ἡλίου καὶ σελήνης (50. ἐκλείψει) 21 τὰ Βίοθδραβ 
24 ὑποφαίνειν ἸάθΙὴ 
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αὐτὸς τὸν ἥλιον εἰς ἄπειρον μὲν προϊέναι, δοκεῖν 
δὲ κυκλεῖσϑαι διὰ τὴν ἀπόστασιν. ᾿ 

ΚΕ΄. Περὶ οὐσίας σελήνης. 

᾿Δναξίμανδρος κύκλον εἶναι ἐννεακαιδεκαπλα- 
σίονα τῆς γῆς, ὥσπερ τὸν τοῦ ἡλίου πλήρη πυρός᾽ 5 

ἐκλείπειν δὲ κατὰ τὰς ἐπιστροφὰς τοῦ τροχοῦ" ὅμοιον 
γὰρ εἶναι ἁρματείῳ τροχῷ κοίλην ἔχοντι τὴν ἁψῖδα 
καὶ πλήρη πυρός, ἔχοντα μίαν ἐχπνοήν. 

Ξενοφάνης νέφος εἶναι πεπιλημένον. 
Οἱ Στωικοὶ μικτὴν ἐκ πυρὸς καὶ ἀέρος. 10 
Πλάτων ἐκ πλείονος τοῦ πυρώδους. 

᾿ἀναξαγόρας ΖΙημόκριτος στερέωμα διάπυρον, ἔχον 
ἐν ἑαυτῷ πεδία καὶ ὄρη καὶ φάραγγας. 

Ἡράκλειτος γῆν ὁμίχλῃ περιειλημμένην. 

Πυϑαγόρας κατοπτροειδὲς σῶμα. 1 

ΚΞἜ΄. Περὶ μεγέϑους σελήνης. 

Οἱ Στωικοὶ μείζονα τῆς γῆς ἀποφαίνονται ὡς 

καὶ τὸν ἥλιον. 

Παρμενίδης ἴσην τῷ ἡλίῳ, καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ φω- 

τίζεσϑαι. 20 

1 μὲν] ροβῦ ἥλιον ἘπαΒο 5 8.6]. 67. Ἐϊ8. 1, 20, 1---Ἴ, 
ΒΟ. 1, 26, 1 Βα ὅ τὸν Βροοκίαβ οχ ὥοῦθδθο 8 ἔχοντα 
ἘΠαΒΘΌΪαΒ5: ἔχοντ 11 πυρώδους] γεώδους ἘπιΒο 5 14 Ἥρα- 
κλείδης ϑῦοθαθι8Β 10. περιειλημμένην] περιεχομένην ἘΪΒΘΌΤΕΒ 
15 χκατοπτροειδὲς Θίοθαθριι5: κατὰ τὸ πυροειδὲὸῤῤ [ΙὉ. σῶμα 
Ἐπ ΌΪα8: σῶμα (τῆς) σελήνης 16 6]. θ18, Εἰπ8. 18, 27, 1. 2. 
ἴον. 1, 26, 1Ὁ Βα 19. τη} 11 ὑπ᾽ αὐτοῦ 
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ΚΖ΄. Περὶ σχήματος δελήνης. 

Οἱ Στωικοὶ σφαιροειδῆ εἶναν ὡς τὸν ἥλιον. 
᾿Εμπεδοκλῆς δισκοειδῆ. 
Ἡράκλειτος δκαφοειδῆ. 

585. ζἌ4Ἵλλοι κυλινδροειδῆ. 

ΚΗ΄. Περὶ φωτισμῶν σελήνης. " 

᾿ἀναξίμανδρος ἴδιον αὐτὴν ἔχειν φῶς, ἀραιότε- 

ρον δέ πως. 
᾿Δντιφῶν ἰδίῳ φέγγει λάμπειν τὴν σελήνην, τὸ 

10 δ᾽ ἀποκρυπτόμενον περὶ αὐτὴν ὑπὸ τῆς προσβολῆς 
τοῦ ἡλίου ἀμαυροῦσϑαι. πεφυκότος τοῦ ἰσχυροτέρου 
πυρὸς τὸ ἀσϑενέστερον ἀμαυροῦν᾽" ὃ δὴ συμβαίνειν 

καὶ περὶ τὰ ἄλλα ἄστρα. 
Θαλῆς καὶ οἱ ἀπ᾽ αὐτοῦ ὑπὸ τοῦ ἡλίου φωτίζε- 

1. σϑαι τὴν σελήνην. 

Ἡράκλειτος τὸ αὐτὸ πεπονθέναι τὸν ἥλιον καὶ 

τὴν σελήνην᾽ Θκαφοειδεῖς γὰρ ὄντας τοῖς σχήμασι Ἐ 

τοὺς ἀστέρας δεχομένους τὰς ἀπὸ τῆς ὑγρᾶς ἀνα- 
ϑυμιάσεως αὐγὰς φωτίξεσϑαι πρὸς τὴν φαντασίαν, 

40 λαμπρότερον μὲν τὸν ἥλιον, ἐν καϑαρωτέρῳ γὰρ 

ἀέρι φέρεσϑαι, τὴν δὲ σελήνην ἐν ϑολωτέρῳ. διὰ 
τοῦτο καὶ ἀμαυροτέραν φαίνεσϑαι. 

ΚΘ΄. Περὶ ἐκλείψεως σελήνης. 

᾿Δναξίμανδρος τοῦ στομίου τοῦ περὶ τὸν τροχὸν 

5 ἐπιφραττομένου. 
1 64]. 68. Ἐΐα5. 15, 28, 1-- 8. ΒίοΌ. 1. 1. 6 6δ!]. 69. 

Ἐι8. 18, 29, 1---Α4. 5ίοὈ. 1, 26, 2 12 συμβαίνειν ῬΙΒΘΡΙΌΒ: 
συμβαίνει 18 τὰς ϑίορθαθαβ: δὲ τὰ 19 αὐγὰς Ιᾶ6πι: αὐτὰ 
20 μὲν] ἀεφ]ονθυῖμη, 564 Ἰοοὰβ ὑπυθαύαβ υἱᾶ. 28. 68]. 70: 
πΠ Ὁ 15; 51, 1--δ. 5[ον. 1, 26, 8 
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Βήρωσος κατὰ τὴν πρὺς ἡμᾶς ἐπιστροφὴν τοῦ 

ἀπυρώτου μέρους. 
“Ἡράκλειτος κατὰ τὴν τοῦ σκαφοειδοῦς συστροφήν. 

Ε Τῶν Πυϑαγορείων τινὲς ἀνταυγείᾳ καὶ ἐπιφρά- 
ξει τὸ μὲν τῆς γῆς τὸ δὲ τῆς ἀντίχϑονος" οἱ δὲ ὁ 
νεώτεροι κατ᾽ ἐπινέμησιν φλογὸς κατὰ μικρὸν ἐξαπτο- 

μένης τεταγμένως. ἕως ἂν τὴν τελείαν πανσέληνον 

ἀποδῷ, καὶ πάλιν ἀναλόγως μειουμένης μέχρι τῆς 
συνόδου, καϑ' ἣν τελείως σβέννυται. 

Πλάτων ᾿Δριστοτέλης οἵ Στωικοὶ καὶ οὗ μαϑηματι- τὸ 
κοὺ συμφώνως τὰς μὲν μηνιαίας ἀποχρύψεις συνοδεύ- 
ουσαν αὐτὴν τῷ ἡλίῳ καὶ περιλαμπομένην ποιεῖσϑαι, 
τὰς δ᾽ ἐκλείψεις εἰς τὸ σκίαχσμα τῆς γῆς ἐμπίπτου- 

σαν, μεταξὺ μὲν ἀμφοτέρων τῶν ἀστέρων γινομένης, 

(ἄλλον δὲ τῆς σελήνης ἀντιφραττομένης. 1 

892 4΄. Περὶ ἐμφάσεως αὐτῆς, διὰ τί γεώδης φαίνεται. 

Οἱ Πυϑαγόρειοι γεώδη φαίνεσϑαι τὴν σελήνην, 
) Χ “ Α , ᾿ 3 “» 

διὰ τὸ περιοικεῖσθαι αὐτὴν καϑάπερ τὴν παρ᾽ ἡμῖν 

γῆν μείζοσι ξῴοις καὶ φυτοῖς καλλίοσιν" εἶναι γὰρ 
πεντεχαιδεκαπλάσια τὰ ἐπ᾽ αὐτῆς ξῷα τῇ δυνάμει 530 

μηδὲν περιττωματικὸν ἀποχρίνοντα, καὶ τὴν ἡμέραν 
τοσαύτην τῷ μήκει. 

1 Βήρωσος ϑοθαθιβ: βηρωσσὸς αὖ βηρωσὸς 8 στρο- 
φὴν ἘΠ ΒΘΌΙΪᾺΒ 4111 ὅ τοτὲ μὲν --- τοτὲ δὲ δίοραθαϑ 10 καὶ 
ΒαΒοΌυ8Β 11 συμφωνοῦσι Ἰάθηῃ 10. ὃ: μηνιαίους 18 τῇ 
σελήνῃ ἢν. ϑρᾷ Ἰοουΐϊο 1ᾶἅθπι να]θὺ δίαπθ: ἀκριβέστερον δ᾽ 
ἂν εἴποιμι, ὅτε ἡ σελήνη ἀντιφράττεται ὑπὸ τῆς γῆς. ΟΥ̓ 
Ῥ. 982 0.6. Ῥαββῖνθ δαΐθηι Ὑϑυθαιη ᾿γ 0] 018 [0018 ἀβΌΓΡδΥΪ 
ΤῊΟΠ6Ὸ ὈΙΌρίοΙ Ὁ. Οἔ Ρ. 928 ο. 981 ἢ 9844. Ὑιὺ. ΝΙο. ο. 98 
10 δὲ: 1} ΕἰπΒ:16,. 2, 1---8.. ΒΟΡ5 1.26. 1 20 ΕπαΒΘΌΙῸ5 
4111; πεντεκαιδεκαπλασίονα 
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᾿Δναξαγόρας ἀνωμαλότητα τοῦ συγκρίματος διὰ 

τὸ ψυχρομιγὲς ἅμα καὶ γεῶδες" παραμεμῖχϑαι γὰρ 
τῷ πυροειδεῖ τὸ ξοφῶδες᾽ ὅϑεν ψευδοφανῆ λέγεσϑαι 
τὸν ἀστέρα. 

δ Οἱ Στωικοὶ διὰ τὸ ἑἕτεροειδὲς τῆς οὐσίας μὴ 
εἶναι αὐτῆς ἀκήρατον τὸ σύγκριμα. 

44΄. Περὶ τῶν ἀποστημάτων αὐτῆς. 

᾿Εμπεδοκλῆς διπλάσιον ἀπέχειν τὴν σελήνην 
ἀπὸ τοῦ ἡλίου ἤπερ ἀπὸ τῆς γῆς. 

10 Οἱ ἀπὸ τῶν μαϑηματικῶν ὀχτωκαιδεκαπλάσιον. 

᾿Ερατοσϑένης τὸν ἥλιον ἀπέχειν ἀπὸ τῆς γῆς 

σταδίων μυριάδας τετρακοσίας καὶ ὀκτακισμυρίας. 

τὴν δὲ σελήνην ἀπέχειν τῆς γῆς μυριάδας ἑβδομή- 
κοντα ὀχτὼ σταδίων. 

ι10..4Β΄. Περὶ ἐνιαυτοῦ, πόσος ἑκάστου τῶν πλανητῶν 
χρόνος, καὶ τίς ὁ μέγας ἐνιαυτός. 

Ἐνιαυτός ἐστι Κρόνου μὲν ἐνιαυτῶν περίοδος 

λ΄, Διὸς δὲ ιβ΄. ᾽ἥρεος δυεῖν" Ἡλίου ιβ΄ μῆνες" οἵ 
δ᾽ αὐτοὶ Ἑρμοῦ καὶ ᾿Ζφροδίτης, ἰσόδρομοι γάρ᾽ 
σελήνης ἡμέραι λ΄" οὗτος γὰρ ὁ τέλειος μὴν ἀπὸ 
φάσεως εἰς σύνοδον. 

2 Θ 

1 τοῦ Οδίθηθβ: διὰ τοῦ ὅ ἕτεροειδὲς] ἀερομιγὲς 
ἘΠ αΒΘὈΪα5, 5ύο δ 8 1 6α]. 72. Ἐπ5. 1, 58, 1--- 8. Βίοῦν. 
1.26,5ῷ 10. αὐτῆς ΕἸαΒΟΌΪα5: τῆς σελήνης [10 οἵ ἀπὸ τῶν 
μαϑημάτων ΒΘΟΚΙᾺΒ 11 ἀπέχειν --- σελήνην] δἀάϊΐα 6Χ 
ΕΒΘΌΪο, 8118 18 ἀπέχειν] ἀπὸ θυΘθηοσαβΒ 14 σταδίων] 
αϑῦ ροβὺ γῆς ἴπ ῬΙαῦ. σοὐϊοϊθπ5. οὗ δ] θη 16. σα 
Τππ5. 15. ὅ4. Β5'΄[ο}. 1, 8, 4290 20 σελήνης δὲ ἘΠΒΘΌΙΪΕΒ 

Ο 
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Τὸν δὲ μέγαν ἐνιαυτὸν οἵ μὲν ἐν τῇ ὀκταξτη- 
οἶδε τέϑενται οἵ δ᾽ ἐν τῇ ἐννεακαιδεκαετηρίδι οὗ 

δ᾽ ἐν τοῖς ἑξήκοντα ἑνὸς δέουσιν: Ἡράκλειτος ἔκ 

μυρίων ὀκτακισχιλίων ἐνιαυτῶν ἡλιακῶν" Διογένης 

ἐκ πέντε καὶ ἑξήκοντα καὶ τριακοσίων ἐνιαυτῶν 
τοσούτων ὅσων ὁ κατὰ Ἡράκλειτον ἐνιαυτός. ἄλλοι 

δὲ δι’ ἑπτακισχιλίων ψοΐζ΄. 

ΒΕΒΧΎΤΘΝ ἘΡΙΤΘΝ: 

Περιωδευκὼς ἐν τοῖς προτέροις ἐν ἐπιτομῇ τὸν 
περὶ τῶν οὐρανίων λόγον, σελήνη δ᾽ αὐτῶν τὸ 
ὠεϑόριον, τρέψομαι ἕν τῷ τρίτῳ πρὸς τὰ μετάρσια" 
ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τὰ ἀπὸ τοῦ κύκλου τῆς σελήνης κα- 

ϑήκοντα μέχρι πρὸς τὴν ϑέσιν τῆς γῆς, ἥντινα 

κέντρου τάξιν ἐπέχειν τῇ περιοχῇ τῆς σφαίρας νε- 
νομίχκασιν. ἄρξομαι δ᾽ ἐντεῦϑεν. 

“4΄. Περὶ τοῦ γαλαξίου κύκλου. 

Κύκλος ἐστὶ νεφελοειδὴς ἐν μὲν τῷ ἀέρι διὰ 

παντὸς φαινόμενος, διὰ δὲ τὴν λευκόχροιαν γαλα- 

ξίας ὀνομαζόμενος. 
-" ’ δ Χ ᾿ 9 ’ 5 Τῶν Πυϑαγορείων οἱ μὲν ἔφασαν ἀστέρος εἶναι 

διάκαυσιν, ἐκπεσόντος μὲν ἀπὸ τῆς ἰδίας ἕδρας, δι᾽ 
οὗ δὲ περιέδραμε χωρίου χυκλοτερῶς αὐτὸ κατα- 

φλέξαντος ἐπὶ τοῦ κατὰ Φαξϑοντα ἐμπρησμοῦ᾽ οἵ 

4 ἐνιαυτῶν ϑοθαθαϑ 6 ὕσων] ὅσος ἦν ϑῥοθαριβ 
10. ὁ] διΐθ ἐνιαυτός ἘΠαΒΘΌΪτ5 16, Οὐδ]: 14. Βίον. 1; 91 
9 περιέδραμξ Ἰϊάοη: ἐπέδραμε 

1ὅ 



ον 
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ὃς τὸν ἡλιακὸν ταύτῃ φασὶ κατ᾽ ἀρχὰς γεγονέναι 

δρόμον. τινὲς δὲ κατοπτρικὴν εἶναι φαντασίαν τοῦ 
ἡλίου τὰς αὐγὰς πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀνακλῶντος, 

ὅπερ καὶ ἐπὶ τῆς ἴριδος καὶ ἐπὶ τῶν νεφῶν συμ- 
ὅ βαίνει. ι 

Μητρόδωρος διὰ τὴν πάροδον τοῦ ἡλίου" τοῦ- 
τον γὰρ εἶναι τὸν ἡλιακὸν κύκλον. 

Παρμενίδης τὸ τοῦ πυκνοῦ καὶ ἀραιοῦ μῖγμα 
γαλακχτοειδὲς ἀποτελέσαι χρῶμα. 

1 ἀΔναξαγόρας τὴν σκιὰν τῆς γῆς κατὰ τοῦτο τὸ 898 

μέρος ἵστασϑαι τοῦ οὐρανοῦ, ὅταν ὑπὸ τὴν γῆν ὃ 
ἥλιος γινόμενος μὴ πάντα φωτίζξῃ. 

Ζημόκριτος πολλῶν καὶ μιχρῶν καὶ συνεχῶν 

ἀστέρων συμφωτιζομένων ἀλλήλοις συναυγασμὸν διὰ 

ι6 τὴν πύκνωσιν. 

᾿ἀριστοτέλης ἀναϑυμιάσεως ξηρᾶς ἔξαψιν πολλῆς 

τε χαὶ συνεχοῦς" καὶ οὕτω κόμην πυρὸς ὑπὸ τὸν 

αἰϑέρα κατωτέρω τῶν πλανητῶν. 
Ποσειδώνιος πυρὸς σύστασιν ἄστρου μὲν μανο- 

20 τέραν αὐγῆς δὲ πυχνοτέραν. 

Β΄. Περὶ κομητῶν καὶ διαττόντων καὶ δοκίδων. 

Τῶν ἀπὸ Πυϑαγόρου τινὲς μὲν ἀστέρα φασὶν 

εἶναι τὸν χομήτην τῶν οὐκ ἀεὶ φαινομένων, διά 

τινος δ᾽ ὡρισμένου χρόνου περιοδικῶς ἀνατελλόν- 

οὐ τῶν ἄλλοι δ᾽ ἀνάκλασιν τῆς ἡμετέρας ὄψεως πρὸς 

10 τοῦτο} τόδε ϑίοθαθιβ, Οδ]θητι5 12 γενόμενος 
ΘΟ δ Θι8 10. περιφωτίζῃ Ἰάθτυ οὖ δ] θμ5 19 μανο- 
τέραν --- πυχνοτέραν ΒΘΟΚΙᾺΒ οχ Ξορδθο: λαμπρότερον --- 
πυκνότερον 21 68]. 75. δον. 1, 28, 1 
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τὸν ἥλιον, παραπλησίαν ταῖς κατοπτρικαῖς ἐμφά- 

σεσιν. : 

᾿ἀναξαγόρας Ζημόκριτος σύνοδον ἀστέρων δυεῖν 

ἢ καὶ πλειόνων κατὰ συναυγασμόν. 
᾿Αριστοτέλης τῆς ξηρᾶς ἐκ γῆς ἀναϑυμιάσεως ὅ 

διάπυρον σύστασιν. 

Ο Στράτων ἄστρου φῶς περιληφϑὲν νέφει πυκνῷ, 
καϑάπερ ἐπὶ τῶν λαμπτήρων γίνεται. 

Ἡρακλείδης ὃ Ποντικὸς νέφος μετάρσιον ὑπὸ 
μεταρσίου φωτὸς καταυγαζξζόμενον. ὁμοίως δ᾽ αἰτιο- τὸ 

λογεῖ πωγωνίαν ἅλω δοκίδα κίονα καὶ τὰ συγγενῆ 

τούτοις. καϑάπερ ἀμέλει πάντες οἵ Περιπατητικοί, 

παρὰ τοὺς τοῦ νέφους ταυτὶ γίνεσϑαν σχημα- 

τισμούς. 

᾿Επιγένης πνεύματος ἀναφορὰν γεωμιγοῦς πε- ι 

πυρωμένου. 

Βόηϑος ἀέρος ἀνημμένου φαντασίαν. 

Διογένης ἀστέρας εἶναι τοὺς κομήτας. 

᾿Φναξαγόρας τοὺς καλουμένους διάττοντας ἀπὸ 

τοῦ αἰϑέρος σπινϑήρων δίκην καταφέρεσϑαι" διὸ 50 

καὶ παραυτίκα σβέννυσϑαι. 

ἢ μητρόδωρος τὴν εἰς τὰ νέφη τοῦ ἡλίου βιαίαν 
ἔμπτωσιν σπινϑθηρίζειν. 

Ξενοφάνης πάντα τὰ τοιαῦτα νεφῶν πεπυρω- 

μένων συστήματα ἢ κινήματα. 95 

δ τῆς ξηρᾶς ἐκ γῆς ϑίοραθυβ: τὴν ἐκ τῆς ξηρᾶς 
18 ταυτὶ οογγθοίον δ οββιαμῖ: ταύτῃ ὥ38 ἔμπτωσιν]) ἔμπτω- 
σιν πολλάκις Θῥοθαθιβ, Οαϊθηυβ 2ῦὅ κινήματα] πιλήματα 
Ζ9 ΠΟΥ 8 
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Γ΄. Περὶ βροντῶν ἀστραπῶν κεραυνῶν πρηστήρων 

τε καὶ τυφώνων. 

᾿ἀναξίμανδρος ἔκ τοῦ πνεύματος ταυτὶ πάντα 
συμβαίνειν" ὅταν γὰρ περιληφϑὲν νέφει παχεῖ βια- 

5 σάμενον ἐχπέσῃ τῇ λεπτομερείᾳ καὶ κουφότητι. τότε 
ἡ μὲν ῥῆξις τὸν ψόφον ἡ δὲ διαστολὴ παρὰ τὴν 
μελανίαν τοῦ νέφους τὸν διαυγασμὸν ἀποτελεῖ. 

Μητρόδωρος. ὅταν εἰς νέφος πεπηγὸς ὑπὸ πυ- 

κνότητος ἐμπέσῃ πνεῦμα, τῇ μὲν ϑραύδει τὸν κτύπον 
10 ἀποτελεῖ τῇ δὲ πληγῇ καὶ τῷ σχισμῷ διαυγάζξει, τῇ 

δ᾽ ὀξύτητι τῆς φορᾶς προσλαμβάνον τὴν ἀπὸ τοῦ 
ἡλίου ϑερμότητα κεραυνοβολεῖ, τοῦ δὲ χεραυνοῦ 

τὴν ἀσϑένειαν εἰς πρηστῆρα περιίστησιν. 

᾿ἀναξαγόρας. ὅταν τὸ ϑερμὸν εἰς τὸ ψυχρὸν 

ι ἐμπέσῃ, τοῦτο δ᾽ ἐστὶν αἰϑέριον μέρος εἰς ἀερῶδες, 
τῷ μὲν ψόφῳ. τὴν βροντὴν ἀποτελεῖ τῷ δὲ παρὰ 

τὴν μελανίαν τοῦ νεφώδους χρώματι τὴν ἀστραπήν, 

τῷ δὲ πλήϑει καὶ μεγέϑει τοῦ φωτὸς τὸν κεραυνόν, 
τῷ δὲ πολυσωματωτέρῳ πυρὶ τὸν τυφῶνα, τῷ δὲ 

0 νεφελομεγεῖ τὸν πρηστῆρα. 

Οἱ Στωικοὶ βροντὴν μὲν συγκρουσμὸν νεφῶν, 

ἀστραπὴν δ᾽ ἔξαψιν ἐκ παρατρίψεως, κεραυνὸν δὲ 
σφοδροτέραν ἔκλαμψιν, πρηστῆρα δὲ νωχελεστέραν. 

᾿Δριστοτέλης ἐξ ἀναϑυμιάσεως καὶ τὰ τοιαῦτα 

95 γίνεσθαι τῆς ξηρᾶς" ὅταν οὖν ἐντύχῃ μὲν τῇ ὑγρᾷ 
παραβιάξηται δὲ τὴν ἔξοδον, τῇ μὲν παρατρίψει γαὶ 

01:1: 70: ΘοΡ- 1..299.1 11 τοῦ νέφους γρώματι 
ΒύοΌδΘαΒ 28 τᾶάριῃ: ἔλλαμψιν 

τ' 
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τῇ ῥήξει τὸν ψόφον τῆς βροντῆς γίνεσϑαι, τῇ δ᾽ 

ἐξάψει τῆς ξηρότητος τὴν ἀστραπήν" πρηστῆρας δὲ 

καὶ τυφῶνας τῷ πλεονασμῷ τῆς ὕλης, ἣν ἑκάτερος 

αὐτῶν συνεφέλκεται, ϑερμοτέραν μὲν ὁ πρηστὴρ 

παχυτέραν δ᾽ ὃ τυφών. 

894 Δ΄. Περὶ νεφῶν ὑετῶν χιόνων χαλαζῶν. 

᾿Δναξιμένης νέφη μὲν γίνεσϑαι παχυνϑέντος ὅτι 
πλεῖστον τοῦ ἀέρος, μᾶλλον δ᾽ ἐπισυναχϑέντος ἐκ- 
ϑλίβεσϑαι τοὺς ὄμβρους" χιόνα δ᾽ ἐπειδὰν τὸ κατα- 
φερόμενον ὕδωρ παγῇ; χάλαξαν δ᾽ ὅταν συμπερι- 

ληφϑῇ τῷ ὑγρῷ πνεῦμά τι. 

Μητρόδωρος ἀπὸ τῆς ὑδατώδους ἀναφορᾶς συν- 
ίστασϑαι τὰ νέφη. 

Ὁ δ᾽ Ἐπίκουρος ἀπὸ τῶν ἀτόμων στρογγυλαί- 

γεσϑαι δὲ τὴν χάλαξαν καὶ τὸν ὑετὸν ἀπὸ τῆς 

μακρᾶς καταφορᾶς ὑποπεπλασμένον. 

Ε΄. Περὶ ἴριδος. 

Τῶν μεταρσίων παϑῶν τὰ μὲν καϑ' ὑπόστασιν 
γίνεται οἷον ὄμβρος χάλαξα, τὰ δὲ κατ᾽ ἔμφασιν 
ἰδίαν οὐκ ἔχοντα ὑπόστασιν" αὐτίκα γοῦν πλεόν- 

τῶν ἡμῶν ἡ ἤπειρος κινεῖσϑαν δοχεῖ᾽ ἔστιν οὖν 

κατ᾽ ἔμφασιν ἡ ἴρις. 
Πλάτων φησὶ Θαύμαντος αὐτὴν γενεαλογῆσαι 

τοὺς ἀνθοώπους διὰ τὸ ϑαυμάσαι ταύτην. Ὅμηρος 

4 ἐφέλκεται ϑίοραθαβ, αϑ]θθθΒ 6 60]. 71. ϑοὈ. 1, 81,1 
1 ὅτι πλεῖστον] ἐπὶ πλεῖον ᾿ἰᾶθηη 11] τι τῷ ὑγρῷ πνευματι- 
κόν Θίοθαθαϑβ 10. πνεῦμά τι ἕ: πνεῦμα τί «αὖ πνεύματι 
14 ἀτόμων Οοϊθπὰβ οὐ ϑύοραθαβ: ἁἀτμῶν 11 6δ]. 78. 5ίοὈ. 
1,801 248 Πλάτων] Τμοδοὺ. ρ.1ὅδα 2424 Ὅμηρος] Ρ δὅ41 
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7 3 ω 
“ἠύτε πορφυρέην ἴριν ϑνητοῖσι τανύσσει.᾽ 

διὸ καὶ ἐμυϑεύσαντό τινες αὐτὴν ταύρου κεφαλὴν 

ἔχουσαν ἀναρροφεῖν τοὺς ποταμούς. 

Πῶς οὖν γίνεται ἴοριο; ὁρῶμεν δὴ κατὰ γραμ- 
Ἀ 2᾽ 2 3 ,ὔ δ : ᾿ ἤ 2᾿ τ τὰς κ΄; 

δ μὰς ἢ κατ᾽ εὐθείας ἢ κατὰ καμπύλας ἢ κατ᾽ ἀνα- 

κλωμένα ραμμὰς ἀδήλους λό ϑ ὶ παρα θ. γθύμμος ἡλους γῷ ϑεωρητὰς καὶ 

ἀσωμάτους. κατὰ μὲν οὖν εὐθείας ὁρῶμεν τὰ ἐν 
3. Ἀ Ἁ ᾿ »- ΄ - - Ἁ 4 

ἀέρι καὶ τὰ διὰ τῶν λίϑων τῶν διαυγῶν καὶ κερά- 

των᾽ λεπτομερῆῇ γὰρ ταῦτα πάντα. καμπύλας δὲ 

τὸ γραμμὰς καϑ' ὕδατος βλέπομεν γινομένας" κάμπτεται 

γὰρ ἡ ὄψις βίᾳ διὰ τὴν πυχνοτέραν τοῦ ὕδατος 

ὕλην" διὸ καὶ τὴν κώπην ἐν τῇ ϑαλάσσῃ μακρόϑεν 

καμπτομένην ὁρῶμεν. τρίτος τρόπος τοῦ βλέπειν 

τὰ ἀνακλώμενα ὡς τὰ κατοπτρικά" ἔστιν οὖν τὸ 

ιὸ τῆς ἴριδος πάϑος τοιοῦτον. δεῖ γὰρ ἐπινοῆσαι τὴν 

ὑγρὰν ἀναϑυμίασιν εἰς νέφος μεταβάλλουσαν, εἶτ᾽ 

ἐκ τούτου κατὰ βραχὺ εἰς μικρὰς δανέίδας νοτιζούσας" 
δ᾽ 5 5 το Ἷ ᾽ ᾽ὔ »} , » 
ὅταν οὖν ὃ ἥλιος γένηται εἰς δυσμάς, ἀνάγκη πᾶσα 

ἶριν ἄντικρυς ἡλίου φαίνεσϑαι, ὅτε ἡ ὄψις προσπε- 

20 δοῦσα ταῖς ϑανίσιν ἀνακλᾶται, ὥστε γίνεσϑαι τὴν 

ἶριν. εἰσὶ δ᾽ αἵ ῥανίδες οὐ σχήματος μορφαὶ ἀλλὰ 
χρώματος" καὶ ἔχει τὸ μὲν πρῶτον φοινιχοῦν, τὸ 

δὲ δεύτερον ἁλουργὲς καὶ πορφυροῦν, τὸ δὲ τρίτον 
»"Ὕ 2 5 ᾿ 

κυανοῦν καὶ πράσινον. μήποτ᾽ οὖν τὸ μὲν φοινι- 

86 κοῦν, ὅτι ἡ λαμπρότης τοῦ ἡλίου προσπεσοῦσα καὶ 

6 ἀδήλους] 46]. 1), τιϑῖττι δὲ οατὰ σἰοῦδθο 9 κατὰ 
καμπύλας ΥΥ̓ΘΟΒΒιηαΐηϊα8Β ἴῃ Ξοθαθ0 17 τούτου Ὁ) οχ 
αδϊθηο: τοῦ 19 ὅτε] τότε ἀδϊθθβ 21 μορφαί Ὠ: μορφή 
24 (ἰδἰθῆυβ: κυάνεον. 10. μήποτ᾽ οὖν] μήποτε ΟΔΙΘΗα5 
10. 1Ιᾶθῃυ: φοινίκεον : 

ῬΙυΐατομΐ ΜοσαΙα. Ὑ0]1.0. 97 
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ἡ ἀκραιφνὴς λαμπηδὼν ἀνακλωμένη ἐρυϑρὸν ποιεῖ 
καὶ φοινικοῦν τὸ χρῶμα" τὸ δὲ δεύτερον μέρος 
ἐπιϑολούμενον καὶ ἐκλυόμενον μᾶλλον τῆς λαμπη- 

δόνος διὰ τὰς ῥανίδας ἁλουργές᾽ ἄνεσις γὰρ τοῦ 

ἐρυϑροῦ τοῦτο. ἔτι δὲ μᾶλλον ἐπιϑολούμενον τὸ 

δροσίξον εἰς τὸ πράσινον μεταβάλλει. ἔστιν οὖν 
τοῦτο δοκιμάσαι δι᾿ ἔργων" εἰ γάρ τις ἄντικρυς τῶν 

ἡλίου ἀκτίνων λάβῃ ὕδωρ καὶ πυτίσῃ αἱ δὲ ῥανίδες 
ἀνόκλασιν πρὸς τὸν ἥλιον λάβωσιν, εὑρήσει γινο- 

μένην ἶριν" καὶ οἵ ὀφθαλμιῶντες δὲ τοῦτο πάσχου- 
σιν, ὅταν εἰς τὸν λύχνον ἀποβλέψωσιν. 

᾿ἀναξιμένης ἶριν γίνεσϑαι κατ᾽ αὐγασμὸν ἡλίου 

πρὸς νέφει πυκνῷ καὶ παχεῖ καὶ μέλανι παρὰ τὸ 
μὴ δύνασθαι τὰς ἀκτῖνας εἰς τὸ πέραν διακόπτειν 

ἐπισυνισταμένας αὐτῷ. 
᾿ἀναξαγόρας ἀνάκλασιν ἀπὸ νέφους πυκνοῦ τῆς 

ἡλιακῆς περιφεγγείας, καταντικρὺ δὲ τοῦ κατοπτρί- 

ἕξοντος αὐτὴν ἀστέρος διὰ παντὸς ἵστασϑαι. παρα- 

πλησίως δὲ αἰτιολογεῖταν τὰ καλούμενα παρήλια, 
γινόμενα δὲ κατὰ τὸν Πόντον. 

Μητρόδωρος. ὅταν διὰ νεφῶν ἥλιος διαλάμψῃ, 

τὸ μὲν νέφος κυανίξειν τὴν δ᾽ αὐγὴν ἐρυϑραίνεσϑαι. 

ς΄, Περὶ ῥάβδων. 

Τὰ κατὰ τὰς ῥάβδους καὶ ἀνθηλίους συμβαίνοντα 

890 μίξει τῆς ὑποστάσεως καὶ ἐμφάσεως ὑπάρχει, τῶν 

60 δροσίξον γαϑτρ'. ΚΟ οββίϑηιϊ οὗ δ] θπα8: διορίζον 7 τη] τα 
ἀντικρὺ στὰς τῶν 8 πυτίσῃ Ὠ: πιτύσει 9 ἐγγιγνομένην 
(δ ]θη 8 18 αὐτὴν] 8.0. τὴν ἴρυν. ὮΝ ὁοπΙθοθγαῦ αὐτὸ 

1ὅ 
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μὲν νεφρῶν δρωμένων, οὐ κατ᾽ οἰχεῖον δὲ χρῶμα, 
2 πὶ ’ 2 “2 ΄ὕ ᾽ Ἁ ἀλλ᾽ ἕτερον ὕπερ κατ᾽ ἔμφασιν φαίνεται. ἐν δὲ 

τούτοις πᾶσι τά τε κατὰ φύσιν καὶ τὰ ἐπίκτητα 
ὅμοια συμβαίνει πάϑη. 

Ζ΄. Περὶ ἀνέμων. 

᾿Δναξίμανδρος ἄνεμον εἶναι δύσιν ἀέρος, τῶν 
λεπτοτάτων ἐν αὐτῷ καὶ ὑγροτάτων ὑπὸ τοῦ ἡλίου 

κινουμένων ἢ τηκομένων. 

Οἱ Στωικοὶ πᾶν πνεῦμα ἀέρος εἶναι δύσιν, ταῖς 

τῶν τόπων δὲ παραλλαγαῖς τὰς ἐπωνυμίας παραλ- 

λάττουσαν" οἷον τὸν ἀπὸ τοῦ ζόφου καὶ τῆς δύσεως 

ξέφυρον, τὸν δ᾽ ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς καὶ τοῦ ἡλίου 
ἀπηλιώτην. τὸν δ᾽ ἀπὸ τῶν ἄρκτων βορέαν, τὸν δ᾽ 
ἀπὸ τῶν νοτίων λίβα. 

“Μητρόδωρος ὑδατώδους ἀναϑυμιάσεως διὰ τὴν 

ἡλιακὴν ἔχκαυσιν γίνεσϑαι ὁρμὴν πνευμάτων ϑείων" 

τοὺς δ᾽ ἐτησίας πνεῖν, τοῦ πρὸς-ταῖς ἄρκτοις παχυν- 

ϑέντος ἀέρος, ὑποχωροῦντι τῷ ἡλίῳ κατὰ τὴν ϑερι- 
γὴν τροπὴν ἐπισυρρέξοντος. 

Η΄. Περὶ χειμῶνος καὶ ϑέρους. 

᾿Εμπεδοκλῆς καὶ οἵ Στωικοὶ χειμῶνα μὲν γίνε- 
σϑαι τοῦ ἀέρος ἐπιχρατοῦντος τῇ πυκνώσει καὶ εἰς 

τὸ ἀνωτέρω βιαξομένου., ϑερείαν δὲ τοῦ πυρός, ὅταν 
εἰς τὸ κατωτέρω βιάξηται. 

4 ὁμοίως ααὖ ὕμοια εἶναι Ὁ 8. (13.1.79 11 τὸν 
}Ὶ 

Οϑ]θμα5 12) τὸν δ᾽ ἀπὸ 9): ἀπὸ 16 ϑείων) ϑερείων 
ΠΟΘημθυτβ ῬΓΟΘὈΙΠ ΘΓ 19. Ὁ: ἐπισυρρέοντας 20 64]. 
80: ΞΙΟΡ. 1.8.1 

21} 
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Περιγεγραμμένων δέ μοι τῶν μεταρσίων, ἐφο- 

δευϑήσεται καὶ τὰ πρόσγεια. 

Θ΄. Περὶ γῆς καὶ τίς ἣ ταύτης οὐσία καὶ πόθσαι. 

Θαλῆς καὶ οἱ ἀπ᾽ αὐτοῦ μίαν εἶναι τὴν γῆν. 
Ἱκέτης ὃ Πυϑαγόρειος δύο, ταύτην καὶ τὴν 

ἀντίχϑονα. 

Οἱ Στωικοὶ τὴν γῆν μίαν καὶ πεπερασμένην. 

Ξενοφάνης ἐκ τοῦ κατωτέρω μέρους εἰς ἄπειρον 

ἐρριξῶσϑαι, ἐξ ἀέρος δὲ καὶ πυρὸς συμπαγῆναι. 
Μητρόδωρος τὴν μὲν γῆν ὑπόστασιν εἶναι καὶ 

τρύγα τοῦ ὕδατος, τὸν δ᾽ ἥλιον τοῦ ἀέρος. 

1΄. Περὶ σχήματος γῆς. 

Θαλῆς καὶ οἵ Στωικοὶ καὶ οἵ ἀπ᾽ αὐτῶν σφαι- 

ροειδῆ τὴν γῆν. 

᾿ἀναξίμανδρος λίϑῳ κίονι τὴν γῆν προσφερῆ 

τῶν ἐπιπέδων. 

᾿ἀναξιμένης τραπεζοειδῆ. 

“εύκιππος τυμπανοειδῆῇ. 

Ζημόκριτος δισκοειδῇ μὲν τῷ πλάτει κοίλην δὲ 

τῷ μέσῳ. 

8 ΘΟ]: 81. 8. 1ὅ, δὔ 8 ἄπειρον 1): ἄπειρον βάϑος, 
οὗ, Ῥ. 898 6 12 Οδ]. 82. Ἐπ. 1ὅ, ὅ6 18 καὶ οἵ ἀπ᾽ 
αὐτῶν] Ομ). ἘαβθθῖαΒ 1ὅ λίϑῳ ἢ κίονι Ἀ 10 τῶν 
ἐπιπέδων] ΒΡ] θη ἀπ ᾧ μὲν ἐπιβε βήκαμεν ὃ δ᾽ ἀντίϑετον 
ὑπάρχειν ἐΣ ἩΙΡροὶ γίο 6, 8 τηοπϑὺ ἢ), ΜΆ] τῶν δ᾽ ἐπιπέδων 
[ἌΝω μέν ἐστιν ᾧ ἐπιβεβήκαμεν, κάτω δὲ τὸ ἀντίϑετον] 
᾿ΑΝαξιμένης κέ, αὖ 5ἴπι] ἀρΡραγθαῦ αποιηοᾶο σοῦ Θχοϊἀθυϊηῦ 
920 Επαβθυϊαβ: τὸ μέσον 

ὔ "». 
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᾿ 
14΄. Περὶ ϑέσεως γῆς. 

Οἱ ἀπὸ Θάλεω τὴν γῆν μέσην. 

Ξενοφάνης πρώτην. εἰς ἄπειρον γὰρ ἐρριξῶσϑαι. 

Φιλόλαος ὁ Πυϑαγόρειος τὸ μὲν πῦρ μέσον, 

ὁ τοῦτο γὰρ εἶναι τοῦ παντὸς ἑστίαν δευτέραν δὲ 
τὴν ἀντίχϑονα, τρίτην δ᾽ ἣν οἰκοῦμεν γῆν ἐξ ἐναν- 

τίας κειμένην τὲ καὶ περιφερομένην τῇ ἀντίχϑονι" 

παρ᾽ ὃ καὶ μὴ ὁρᾶσϑαι ὑπὸ τῶν ἐν τῇδε τοὺς ἐν 

ἐκείνη). 

1... Παρμενίδης πρῶτος ἀφώριδε τῆς γῆς τοὺς οἷ- 

κουμένους τόπους ὑπὸ ταῖς δυσὶ ξώναις ταῖς τρο- 

πικαῖο, 

18Β΄. Περὶ ἐγκλίσεως γῆς. 

“εύκιππος παρεχπεσεῖν σὴν γῆν εἰς τὰ μεσημ- 

βοινὰ μέρη διὰ τὴν ἐν τοῖς μεσημβρινοῖς ἀραιότητα, 

ἅτε δὴ πεπηγότων τῶν βορείων διὰ τὸ κατεψῦχϑαι 

τοῖς κρυμοῖς, τῶν δ᾽ ἀντιϑέτων πεπυρωμένων. 
Ζημόκριτος διὰ τὸ ἀσϑενέστερον εἶναι τὸ με- 

σημβρινὸν τοῦ περιέχοντος αὐξομένην τὴν γῆν κατὰ 
0 τοῦτο ἐγκλιϑῆναι" τὰ γὰρ βόρεια ἄκρατα τὰ δὲ 

“μεσημβρινὰ κέχραται" ὅϑεν κατὰ τοῦτο βεβάρηται, 

ὅπου περισσή ἐστι τοῖς καρποῖς καὶ τῇ αὔξῃ. 

μ᾿ σι 

1Γ΄. Περὶ κινήσεως γῆς. 896 

Οἱ μὲν ἄλλοι μένειν τὴν γῆν. 
ὃ Ζ(Φιλόλαος δ᾽ ὁ Πυϑαγόρειος κύκλῳ περιφέρεσϑαι 

8 γὰρ ὈαΘΌΠΘΙΙΒ Θχ ΕΠ αΒΘΌ]Ο 10 Παρμενίδης --- τρο- 
πικάϊς}) “Ῥογυποὺ δὰ ο. 14 ἢ 28 ΘΔ]. 84. Ἐϊ5. 10, ὅ8 



8906 ὉᾺΚᾺ ΡΙΜΔΟΙΤῚΚ ΡΗΙΠΟΒΟΡΗΟΒΌΜΝΜ 118.:1].Ψ 

Ἁ .μ» - ’ 

περὶ τὸ πῦρ κατὰ κύχλου λοξοῦ ὁμοιοτρόπως ἡλίῳ 

καὶ σελήνῃ. 
᾿Ηρακλείδης δ᾽ Ποντικὸς καὶ Ἔχφαντος ὁ Πυϑα- 

γόρειος κινοῦσι μὲν τὴν γῆν, οὐ μήν γε μεταβατι- 

κῶς ἀλλὰ τρεπτικῶς τροχοῦ δίκην ἐνηξονισμένην, 

ἀπὸ δυσμῶν ἐπ᾽ ἀνατολὰς περὶ τὸ ἴδιον αὐτῆς 

κέντρον. 
Ζημόκριτος κατ᾽ ἀρχὰς μὲν πλάξεσϑαι τὴν γῆν 

διά τὸ μικρότητα καὶ κουφότητα, πυχνωϑεῖσαν δὲ 
ὦ χρόνῳ καὶ βαρυνϑεῖσαν καταστῆναι. 

14΄. Περὶ διαιρέσεως γῆς. 

Πυϑαγόρας τὴν γῆν ἀναλόγως τῇ τοῦ παντὸς 

σφαίρᾳ διῃρῆσθαι εἰς πέντε ζώνας, ἀρκχτικὴν ἀντ- 

αρκτικὴν ϑερινὴν χειμερινὴν ἰσημερινήν, ὧν ἡ 

μέση τὸ μέσον τῆς γῆς ὁρίζει, παρ᾽ αὐτὸ τοῦτο δια- 

κεκαυμένη καλουμένη" ἡ δ᾽ οἰκητή ἐστιν ἡ μέση 

τῆς ϑερινῆς καὶ χειμερινῆς, εὔκρατός τις οὖσα. 

1Ε΄. Περὶ δεισμῶν γῆς. 

Θαλῆς μὲν καὶ Ζημόκριτος ὕδατι τὴν αἰτίαν 

τῶν σεισμῶν προσάπτουσιν. 

1 κατὰ κύχλον λοξὸν ἢ ὅ ἀλλὰ τρεπτικῶς ἘΠαΒΘΌΙΕΒ 
10. τροχοῦ δὲ οβδίδπππιθ ἰΌ. Ὁ: ἐνιξωνισμένην 8 Ζημό- 
ἄριτος ΕἸΒΘΌΙΙΒ 10. γῆν ἰάθη: γῆν φησὶν ὁ Ζημόκριτος 
11 Ὁ]. 85 10. γῆς 1άθηη: γῆς (καὶ) πόσαι αὐτῆς εἶσι ζῶναι 
12 παντὸς ἸάΘ61): παντὸς οὐρανοῦ 18 ἀνταρχτικὴν ΟἿ]. 
οὔθ τ ἹΡ μέση] μὲν Ὁ 106 μέση -- χειμερινῆς] Β]ΟΞΒΘΙΩδ, 
Ἰααῖοαῦ οα ἣ μέση (1π. 14) Ὀ ἽΝ οὖσα] βυρρἰοῦ ἡ δὲ 
ἀρχτικὴ καὶ ἀνταρχτικὴ ἀοίκητός ἐστιν ὑπὸ κρύους 1). Μα]ΐηι 
ἡ δ᾽ ἀρκτ. καὶ ἀνταρκτ. ἀοίκ. ψυχρὰ οὖσα 18 6]. 80. 
ΒΙΌΣ  ΘΟΣῚ 
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20 
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Οἱ δὲ Στωικοί φασι 'δσειόμός ἐστι τὸ ἐν τῇ γῇ 

ὑγρὸν εἰς ἀέρα διακρινόμενον καὶ ἐχπῖπτον᾽. 

᾿Δναξιμένης ξηρότητα καὶ ὑγρότητα τῆς γῆς 

αἰτίαν τῶν σεισμῶν, ὧν τὴν μὲν αὐχμοὶ γεννῶσι 

τὴν δ᾽ ἐπομβρίαι. 

᾿ἀναξαγόρας ἀέρος ὑποδύσει τῇ μὲν πυκνότητι 

τῆς ἐπιφανείας προσπίπτοντος τῷ δ᾽ ἔχκρισιν λαβεῖν 
μὴ δύνασϑαι τρόμῳ τὸ περιέχον χραδαίνοντος. 

᾿Δριστοτέλης διὰ τὴν τοῦ ψυχροῦ πανταχόϑεν 
ἀντιπερίστασιν, κάτωθεν καὶ ἄνωθεν αὐτῇ περι- 
στάντος" τὸ γὰρ ϑερμὸν ἀνωτέρω γενέσϑαι σπεύδει 

ἅτε δὴ κοῦφον ὄν᾽ διὰ τοῦτο, ἐν ἀπολήψει γινο- 

μένης τῆς ξηρᾶς ἀναϑυμιάσεως, τῇ σφηνώσδει καὶ 

τοῖς ἀντελιγμοῖς διαταράττεσϑαι. 

Μητρόδωρος μηδὲν ἐν τῷ οἰχείῳ τόπῳ σῶμα 

κινεῖσϑαι. εἰ μή τις προώδσδειεν ἢ καϑελκύσειε κατ᾽ 

ἐνέργειαν: διὸ μηδὲ τὴν γῆν, ἅτε δὴ κειμένην 
φυσικῶς, κινεῖσϑαι, τόπους δέ τινας αὐτῆς νοδεῖν 

τοῖς σάλοις. 

Παρμενίδης Δημόκριτος διὰ τὸ πανταχόϑεν ἴσον 

ἀφεστῶσαν μένειν ἐπὶ τῆς ἰσορροπίας, οὐκ ἔχουσαν 
αἰτίαν δι’ ἣν δεῦρο μᾶλλον ἢ ἐκεῖσε ῥδέψειεν ἄν" 
διὰ τοῦτο μόνον μὲν χραδαίνεσϑαι μὴ κινεῖσϑαι δέ. 

᾿Δναξιμένης διὰ τὸ πλάτος ἐποχεῖσϑαι τῷ ἀέρι. 

8 ὑγρότητα ΟδἸοπαβ: ἀραιότητα 10 αὐτῇ] 580. τῇ γῆ. 
Ῥγο 60 αὐτοῦ αϑΙομθβ 14 ἀνϑελιγμοῖς θ᾿ 16 ὈαθΌπθιαβ: 
προσώσειεν 18 νοσεῖν τοῖς σάλοις ἢ: νοσεῖν (αὖ νοστεῖν) 
τοῖς ἄλλοις. Οἵ. ν». 88 ἃ. Ατσιβῦ. ΤΠ θλορη. 812: ποντίῳ σάλῳ 
κάμνοντας. Ἡ.]. νοσεῖν τοῖς σάλοις άθτη αδὖὺ δο σαλεύεσϑαι 
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2. Ὑ6Ρ Οἱ δέ φασιν ἐφ᾽ ὕδατος, καϑάπερ τὰ πλαταμώδη 
καὶ σανιδώδη ἐπὶ τῶν ὑδάτων" διὰ τοῦτο κινεῖσθαι." 

Πλάτων πάσης μὲν κινήσεως ἕξ εἶναι περιστά- 
σεις, ἄνω καὶ κάτω, ἐπὶ τὰ δεξιὰ καὶ ϑαάτερα, 

ἔμπροσϑεν καὶ ὄὕπισϑεν" κατ᾽ οὐδεμίαν δὲ τούτων 

ἐνδέχεσϑαι τὴν γῆν κινεῖσθαι, ἕν τῷ πανταχόϑεν 

κατωτάτην κειμένην" μένειν μὲν οὖν ἀκίνητον, μη- 

δὲν ἔχουσαν ἐξαίρετον εἰς τὸ ῥδέψαι μᾶλλον, τόπους 

δ᾽ αὐτῆς κατ᾽ ἀραιότητα σαλεύεσϑαι. 
᾿Επίκουρος ἐνδέχεσϑαι μὲν ὑπὸ πάχους ἀέρος 

τοῦ ὑποκχειμένου ὑδατώδους ὄντος ἀναχρουομένην 

αὐτὴν καὶ οἷον ὑποτυπτομένην κινεῖσθαι, ἐνδέχε- 

σϑαι δὲ καὶ σηραγγώδη τοῖς κατωτέρω μέρεσι κα- 

ϑεστῶσαν ὑπὸ τοῦ διασπειρομένου πνεύματος εἰς 

τὰς ἀντροειδεῖς κοιλότητας ἐμπίπτοντος σαλεύεσϑαι. 

15΄. Περὶ ϑαλάσσης πῶς συνέστη καὶ πῶς ἐστι 

᾿ πικρά. 

᾿ἀναξίμανδρος τὴν ϑάλασσάν φησιν εἶναι τῆς 
πρώτης ὑγρασίας λείψανον, ἧς τὸ μὲν πλεῖον μέρος 
ἀνεξήρανε τὸ πῦρ τὸ δ᾽ ὑπολειφϑὲν διὰ τὴν ἔκκαυ- 

σιν μετέβαλεν. 

᾿ἀναξαγόρας, τοῦ κατ᾽ ἀρχὴν λιμνάξοντος ὑγροῦ 

περικαέντος ὑπὸ τῆς ἡλιακῆς περιφορᾶς καὶ τοῦ 
897 λιπαροῦ ἐξατμισϑέντος, εἰς ἁλυκίδα καὶ πικρίαν 

τὸ λοιπὸν ὑποστῆναι. 

ῶ τοῦτο] τὸ κοῦφον Κ᾿ 1 κατωτάτω Ὁ 10. οὖν Μ 
8 ροβὺ μᾶλλον Ἰαουπδηι ἀραϊῦ ΠΤ) 6 ὈΠΘΙῚΙΒ 10 τοῦ. ἀέρος 
τοῦ ἢ 16 6Θ4].87. Ἐϊυ5. 156, ὅ9. 22 κατ᾽ ἀρχὰς ΕΒΟ ΙΒ 
294 λιπαροῦ) λεπτομεροῦς Πορροῖιβ. Εογίαββθ γλυκεροῦ οἔ, 

"μ᾿ ὄ 
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᾿Εμπεδοκλῆς ἱδρῶτα τῆς γῆς ἐκκαιομένης ὑπὸ 

τοῦ ἡλίου διὰ τὴν ἐπὶ τὸ πλεῖον πίλησιν. 
᾿Αντιφῶν ἱδρῶτα ϑερμοῦ, ἐξ οὗ τὸ περιλειφϑὲν 

ὑγρὸν ἀπεχρίϑη, τῷ καϑεψηϑῆναι παραλυκίσαν, 
ὅπερ ἐπὶ παντὸς ἱδρῶτος συμβαίνει. 

Μητρόδωρος διὰ τὸ διηϑεῖσθϑαι διὰ τῆς γῆς 

μετειληφέναι τοῦ περὶ αὐτὴν πάχους, καϑάπερ τὰ 
διὰ τῆς τέφρας ὑλιξόμενα. 

Οἱ ἀπὸ Πλάτωνος τοῦ στοιχειώδους ὕδατος τὸ 

τὸ μὲν ἐξ ἀέρος κατὰ περίψυξιν συνιστάμενον γλυκὺ 
γίνεσθαι, τὸ δ᾽ ἀπὸ γῆς κατὰ περίκαυσιν καὶ ἐκπύ- 
ρῶσιν ἀναϑυμιώμενον ἁλμυρόν. 

σι 

1Ζ΄. Πῶς ἀμπώτιδες γένονται καὶ πλήμμυραι. 

᾿Δριστοτέλης Ηρακλείδης ὑπὸ τοῦ ἡλίου τὰ 

τι. πλεῖστα τῶν πνευμάτων κινοῦντος καὶ συμπεριφέ- 
ροντος᾽ ὑφ᾽ ὧν ἐμβαλλόντων μὲν προωϑουμένην 
ἀνοιδεῖν τὴν ᾿“τλαντικὴν ϑάλασσαν, καὶ κατασχευά- 

ἕξειν τὴν πλήμμυραν, καταληγόντων δ᾽ ἀντιπεριόπω- 

μένην ὑποβαίνειν, ὕπερ εἶναι τὴν ἄμπωτιν. 

ςς) πΠυϑέας ὁ Μασσαλιώτης τῇ πληρώσει τῆς σελή- 

νης τὰς πλημμύρας γίνεσϑαι τῇ δὲ μειώσει τὰς 
ἀμπώτιδας. 

Ῥ. 621 ἃ: τὸ μὲν οὖν γλυκὺ ῥαδίως ὃ ἥλιος ἐξάγει διὰ κουφό- 
τηταὰ 2 ἐπὶ τὸ πλεῖον πίλησιν ΘαΘΌΠΘΥαΒ οχ ΕΒΘΌΙΟ: 
ἐπιπόλαιον πλῆσιν (αὖ πλύσιν). Ἐοτίδδβθθ ἐπιπόλαιον πρῆσιν 
8 τοῦ ϑερμοῦ Εαβοῦθῖαβ 4 ΕβοΌΪα5: κατεψηϑῆναι 1Ὁ. παρα- 
λυκίσαν οοτγγδοίον Ὑ ΟΒΒΙΔΗΙ: παραλυκίσασα 6 διὰ τὸ διη- 
δῆσαι ΟααἸοῦβ 18 6]. 88. Βύο!. ΕἸου. θᾶ. Μοῖῃ. ΓΝ ΡῸ 244 
11 ΟΘδ]θηυβ: παρασκευάζειν 
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Πλάτων ἐπὶ τὴν αἰώραν φέρεται τῶν ὑδάτων" 

Ο εἶναι γάρ τινα αἰώραν διά τινος στομίου τρήματος 

περιφέρουσαν τὴν παλίρροιαν, ὑφ᾽ ἧς ἀντικυμαίνε- 
σϑαι τὰ πελάγη. 

Τίμαιος τοὺς ἐμβάλλοντας ποταμοὺς εἰς τὴν 

᾿Δτλαντικὴν διὰ τῆς Κελτικῆς ὀρεινῆς αἰτιᾶται, 

προωϑοῦντας μὲν ταῖς ἐφόδοις καὶ πλήμμυραν 

ποιοῦντας ὑφέλκοντας δὲ ταῖς ἀναπαύλαις καὶ 

ἀμπώτιδας κατασκευάξοντας. 

Σέλευκος ὁ μαϑηματικὸς κινῶν καὶ οὗτος τὴν 

γῆν ἀντικόπτειν αὐτῆς τῇ δίνῃ φησὶ καὶ τῇ κινήσει 
τὴν περιστροφὴν τῆς σελήνης" τοῦ δὲ μεταξὺ ἀμφο- 

τέρων τῶν σωμάτων ἀντιπερισπωμένου πνεύματος 

καὶ ἐμπίπτοντος εἰς τὸ ᾿“τλαντικὸν πέλαγος, κατὰ 

λόγον αὐτῷ συγκυχᾶσϑαι τὴν ϑάλασσαν. 

ΙΗ΄. Περὶ ἅλω. ἶ 
Ἢ δ᾽ ἅλως οὑτωσὶν ἀποτελεῖται" μεταξὺ τῆς 

σελήνης ἤ τινος ἄλλου ἄστρου καὶ τῆς ὄψεως ἀὴρ 
παχὺς καὶ ὁμιχλώδης ἵσταται" εἶτ᾽ ἐν τούτῳ τῆς 
ὄψεως κατακλωμένης καὶ εὐρυνομένης χκἄϑ᾽ οὕτω 

τῷ κύκλῳ τοῦ ἄστρου προσπιπτούσης κατὰ τὴν ἔξω 
’ , “-ρ Ἁ Χ ,“ ’, περιφέρειαν, κύκλος δοκεῖ περὶ τὸ ἄστρον φαίνεσϑαι" 

ει ῇ ᾿' ΝΜ Ο "» δ᾽ 2 Α Ο 

ὃς χύχλος φαινόμενος ἅλως καλεῖται, ὅτι ἐστὶν ἅλῳ 

προσεοικώς, ἐκεῖ δοκοῦντος τοῦ φάσματος γίνεσϑαι., 
ἔνϑα συνέπεσε τὸ πάϑος τῆς ὄψεως. 

2 στομίου) 5θο]αδιὺ ΒΘοκίαβ. ἐγγείου δίοραθυβι 8 τὴν 
5ίοθαΘα5 8. καὶ --- ποιοῦντας οὖ καὶ --- κατασκευάξοντας 
οἵη. ϑίορδθιβ, δααϊύασηθηΐε, οοηϑοὺ ἢ 28 ὃς --- προσεοι- 
κώς]} αὖ Ῥ]αΐαΓΟὨΙ Ῥαγθαθμθβίη ραϊαῦ ἰάθη. ἰὉ. ἅλῳ ἰάρχι: 
ἅλω οὖ ἅλως 3 συνέπεσε Β!: νῦν ἔπεσε ἰ. πάϑος ΗΕ: πάχος 
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Ὁ 
ΒΙΒΛΊΟΝ ΓΆΡ ΟΝ: 

Περιωδευμένων δὲ τῶν τοῦ κύσμου μερῶν, δια- 

βήσομαι πρὸς τὰ κατὰ μέρος. 

Α΄. Περὶ Νείλου ἀναβάσεως. ἰτηΣ 

δ Θαλῆς τοὺς ἑτησίας ἀνέμους οἴεται πνέοντας τῇ 

“Αἰγύπτῳ ἀντιπροσώπους ἐπαίρειν τοῦ Νείλου τὸν 

ὄγκον διὰ τὸ τὰς ἐκροὰς αὐτοῦ τῇ παροιδήδσει τοῦ 

ἀντιπαρήκοντος πελάγους ἀνακόπτεσϑαι. 

Εὐϑυμένης ὁ Μασσαλιώτης ἐκ τοῦ χεανοῦ καὶ 

ιο τῆς ἔξω ϑαλάσσης γλυχείας κατ᾽ αὐτὸν οὔσης νομίζει 

σληροῦσϑαν τὸν ποταμόν. 

᾿Δναξαγόρας ἐκ τῆς χιόνος τῆς ἐν τῇ Αἰϑιοπίᾳ, 

τηκομένης μὲν τῷ ϑέρει ψυχομένης δὲ τῷ χειμῶνι. 

Ζημόκχριτος. τῆς χιόνος τῆς ἕν τοῖς πρὸς ἄρκτον 898 

ιό μέρεσιν ὑπὸ ϑερινὰς τροπὰς ἀναλυομένης τε καὶ 

διαχεομένης. νέφη μὲν ἐκ τῶν ἀτμῶν πιλοῦσϑαι" 
τούτων δ᾽ ἀπελαυνομένων πρὸς μεσημβρίαν καὶ τὴν 

Αἴγυπτον ὑπὸ τῶν ἐτησίων ἀνέμων, ἀποτελεῖσϑαι 

ῥαγδαίους ὄμβρους, ὑφ᾽ ὧν ἀναπίμπλασϑαι τάς τε 

20 λίμνας καὶ τὸν ΝὝἭεῖλον ποταμόν. 
“Ηρόδοτος ὃ συγγραφεὺς ἴσον μὲν ἐκ τῶν πηγῶν 

φέρεσϑαι χειμῶνος καὶ ϑέρους. φαίνεσθαι δ᾽ ἐλάτ- 

τονα τοῦ χειμῶνος διὰ τὸ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ 

πλησίον ἰόντα τὸν ἥλιον τῆς Αἰγύπτου ἐξατμίζξειν 

εὅ τὰ νάματα. 

4 6]. 89 ὅ. 9 οἵ, Ηογοάᾶ. ὃ, 28058α 18 μὲν ἀδ)θΠ8: 
μὲν ἐν 17 συνελαυνομένων Ἰάθτηῃ 18 Αἴγυπτον) “ΘΥΤΟΥ͂ 
εϑῦ. βουϊροηάαχῃ οχδῦ Αἰϑιοπίαν᾽ 10 21] ᾿Πρόδοτος] 2, 80 Β5ῇ 



3892 ΡΕ ΡΙΛΑΟΙΤΙΚΒ ΡΗΙΟΒΟΡΗΟΒΌΜΝ 118. ΤΥ. 

"“ φορος ὃ ἱστοριογράφος κατὰ ϑέρος φησὶν ἀνα- 
χαλᾶσϑαι τὴν ὅλην Αἴγυπτον καὶ οἵονεὶ ἐξιδροῦν 

τὸ πολὺ νᾶμα συνδίδωσι δ᾽ αὐτῇ καὶ ἡ ᾿Δραβία᾽ 
καὶ ἡ “ιβύη παρὰ τὸ ἀραιὸν καὶ ὑπόψαμμον. 

Εὔδοξος τοὺς ἱερεῖς φησι λέγειν τὰ ὄμβρια τῶν 

ὑδάτων κατὰ τὴν ἀντιπερίστασιν τῶν ὡρῶν" ὅταν 

γὰρ ἡμῖν ἢ ϑέρος τοῖς ὑπὸ τὸν ϑερινὸν τροπικὸν 

οἰκοῦσιν, τότε τοῖς ὑπὸ τὸν χειμερινὸν τροπικὸν 

ἀντοίκοις χειμών ἐστιν, ἐξ ὧν τὸ πλημμῦρον ὕδωρ 

καταρρήγνυται. 

Β΄. Περὶ ψυχῆς. 

Θαλῆς ἀπεφήνατο πρῶτος τὴν ψυχὴν φύσιν 

ἀεικένητον ἢ αὐτοκίνητον. 

Πυϑαγόρας ἀριϑμὸν ἑαυτὸν κινοῦντα, τὸν δ᾽ 
ἀριϑμὸν ἀντὶ τοῦ νοῦ παραλαμβάνει. 

Πλάτων οὐσίαν νοητήν., ἐξ ἑαυτῆς κινητήν, κατ᾽ 

ἀριϑωὸν ἐναρμόνιον κινουμένην. 

᾿Δριστοτέλης ἐντελέχειαν πρώτην σώματος φυσι- 

κοῦ, ὀργανικοῦ, δυνάμει ξωὴν ἔχοντος" τὴν δ᾽ ἐντε- 

λέχειαν ἀκουστέον ἀντὶ τῆς ἐνεργείας. 

ΖΙικαίαρχος ἁρμονίαν τῶν τεσσάρων στοιχείων. 

᾿Δσκληπιάδης ὁ ἰατρὺς συγγυμνασίαν τῶν αἦ- 

σϑήσεων. 

Γ΄. Εἰ σῶμα ἡ ψυχὴ καὶ τίς ἡ οὐσία αὐτῆς. 

Οὗτοι πάντες οὗ προτεταγμένοι ἀσώματον τὴν 

ψυχὴν ὑποτίϑενται, φύσιν λέγοντες αὐτοκίνητον καὶ 

6 κατὰ Βοθρθύὰβ: καὶ ἴ γὰρ Ὁ: παρ᾿ 11 ϑΒοῦ. 1, 
49,.1 12 φύσιν ἀεικίνητον] ἀκίνητον ϑίοραθιΒ 24 5:00. 
ΤῸ ῶ0 φύσιν ΟοΥδίηπβ: φύσει 

10 

18 

20 
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οὐσίαν νοητὴν καὶ τοῦ φυσικοῦ ὀργανικοῦ ξωὴν 

ἔχοντος ἐντελέχειαν. 
Οἱ δ᾽ ἀπ᾽ ᾿Δἀναξαγόρου ἀεροειδῆ ἔλεγόν τε καὶ Ὁ 

σῶμα. 

5. Οἱ Στωικοὶ πνεῦμα ϑερμόν. 
Ζημόκριτος πυρῶδες σύγχριμα ἐκ τῶν λόγῳ 

ϑεωρητῶν, σφαιρικὰς μὲν ἐχόντων τὰς ἰδέας πυρί- 

γὴν δὲ τὴν δύναμιν, ὅπερ σῶμα εἶναι. 
᾿Επίκουρος κρᾶμα ἐκ τεσσάρων, ἐκ ποιοῦ πυρώ- 

τὸ δους, ἐκ ποιοῦ ἀερώδους, ἐκ ποιοῦ πνευματικοῦ" 

ἐκ τετάρτου τινὸς ἀκατονομάστου, ὃ ἦν αὐτῷ 
αἰσϑητικόν. 

Ἡράκλειτος τὴν μὲν τοῦ κόσμου ψυχὴν ἀναϑυ- 

μίασιν ἔκ τῶν ἐν αὐτῷ ὑγρῶν, τὴν δ᾽ ἐν τοῖς ξῴώοις 

ι ἀπὸ τῆς ἐκτὸς χαὶ τῆς ἐν αὐτοῖς ἀναϑυμιάσεως 

ὁμογενῆ. 

Ζ΄. Περὶ μερῶν ψυχῆ. 19 

Πυϑαγόρας Πλάτων κατὰ μὲν τὸν ἀνωτάτω λόγον 

διμερῆ τὴν ψυχήν, τὸ μὲν γὰρ ἔχει λογικὸν τὸ δ᾽ 
ἄλογον᾽ κατὰ δὲ τὸ προσεχὲς καὶ ἀκριβὲς τριμερῆ, 
τὸ γὰρ ἄλογον διαιροῦσιν εἴς τε τὸ ϑυμικὸν καὶ τὸ 

ἐπιϑυμητικόν. 

Οἱ Στωικοὴ ἐξ ὀκτὼ μερῶν φαῦδι συνεστάναι, 

πέντε μὲν τῶν αἰσϑητικῶν, δρατικοῦ ἀκουστικοῦ 

ὀσφραντικοῦ γευστικοῦ ἁπτικοῦ, ἕκτου δὲ φωνητικοῦ, 
ἑβδόμου δὲ σπερματικοῦ, ὀγδόου δ᾽ αὐτοῦ τοῦ ἦγε- Ε 

2 ς 

2 οι 

8 ἔλεγόν τε] ἔλεγον δὲ Ὁ ὅ ϑερμόν]) νοερόν, ϑερμὸν 
ϑύοραθιβ 17 Επ8.1ὅ,00 [1Ὁ. τῆς ψυχῆς ΕΒΘΌΙα5 19 ἔχειν 
1ᾶάθυῃ 20 1ᾶθπι: ὀσφρητικοῦ 26 δὲ οὐ δ᾽ δΔαᾶ, 1ᾳ67η 
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μονικοῦ, ἀφ᾽ οὗ ταῦτα πάντα ἐπιτέταται διὰ τῶν 
οἰκείων ὀργάνων προσφερῶς ταῖς τοῦ πολύποδος 

πλεκτάναιο. 

ΖΙημόκριτος ᾿Επίκουρος διμερῆ τὴν ψυχήν, τὸ 

μὲν λογικὸν ἔχουσαν ἐν τῷ ϑώρακι καϑιδρυμένον, 5 
τὸ δ᾽ ἄλογον καϑ' ὅλην τὴν σύγκρισιν τοῦ σώματος 

διεσπαρμένον. 
ὋὉ δὲ Ζ]ημόκριτος πάντα μετέχειν φησὶ ψυχῆς 

ποιᾶς, καὶ τὰ νεχρὰ τῶν σωμάτων" διότι ἀεὶ δια- 
φανῶς τινος ϑερμοῦ καὶ αἰσϑητικοῦ μετέχει, τοῦ 

πλείονος διαπνεομένου. 

". 0 

899 Π΄. Τί τὸ τῆς ψυχῆς ἡγεμονικὸν καὶ ἕν τίνι ἐστίν. 

Πλάτων Ζημόκριτος ἐν ὅλῃ τῇ κεφαλῇ. 

Στράτων ἕν μεσοφρύῳ. 

᾿Ερασίστρατος περὶ τὴν μήνιγγα τοῦ ἐγκεφάλου, 

᾿ἣν ἐπικρανίδα λέγει. 
»« ὃ 

Ἡρόφιλος ἐν τῇ τοῦ ἐγκεφάλου κοιλία, ἥτις ἐστὶ 
ἢ β 

καὶ βάσιο. νος 
,ὕ τ [ὦ -“ “2 δ ν, , Παρμενίδης ἔν ὅλῳ τῷ ϑώρακι καὶ ᾿Επίκουρος. 

δ Ἁ ᾿ "] Ο “ ,ὔ 4᾿ -ῃ " 

Οἱ Στωικοὶ πάντες ἔν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ ἢ τῷ περὶ 50 

τὴν καρδίαν πνεύματι. 

Διογένης ἐν τῇ ἀρτηριακῇ κοιλίᾳ τῆς καρδίας, 

ἥτις ἐστὶ καὶ πνευματική. 

᾿Εμπεδοκλῆς ἐν τῇ τοῦ αἵματος συστάσει. 

Οἱ δ᾽ ἐν τῷ τραχήλῳ τῆς καρδίας, οἵ δ᾽ ἐν 35 

Β τῷ περικαρδίῳ ὑμένι, οἵ δ᾽ ἐν τῷ διαφράγματι. 

1 Ζ6]]οΥαΒ 601]. Ῥ. 899 ἃ: ἐπιτέταχται 8. φύσει ἘαΒΟΌΪα5 
12 Τθ8. 1ὅ, 61,1--10 20 ἢ τῷ -- πνεύματι] οἴχν. 161 
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τῶν νεωτέρων τινὲς διήκειν ἀπὸ κεφαλῆς μέχρι τοῦ 
διαφράγματος. 

᾿ς Πυϑαγόρας τὸ μὲν ξωτικὸν περὶ τὴν καρδίαν, 

τὸ δὲ λογικὸν καὶ νοερὸν περὶ τὴν κεφαλήν. 

Φ΄, Περὶ κινήσεως ψυχῆς. 

Πλάτων ἀεικίνητον μὲν τὴν ψυχήν, τὸν δὲ νοῦν 
ἀκίνητον πάσης μεταβατικῆς κινήσεως. 

᾿Αριστοτέλης ἀκίνητον τὴν ψυχὴν πάσης κινή- 

σεῶς προηγουμένην, τῆς δὲ κατὰ συμβεβηκὸς μετέ- 

χειν καϑάπερ τὰ εἴδη τῶν σωμάτων. 

Ζ΄. Περὶ ἀφϑαρσίας ψυχῆς. 

Πυϑαγόρας Πλάτων ἄφϑαρτον εἶναι τὴν ψυχήν. Ο 

ἘΞ ἐξιοῦσαν γὰρ εἰς τὴν τοῦ παντὸς ψυχὴν ἀνα- 
χωρεῖν πρὸς τὸ ὁμογενές. 

Οἱ Στωικοὶ ἐξιοῦσαν ἐκ τῶν σωμάτων ὑποφέρε- 
σϑαι ὃΞ τὴν μὲν ἀσϑενεστέραν ἅμα τοῖς συγκρί- 
μασι γίνεσϑαι, ταύτην δ᾽ εἶναι τῶν ἀπαιδεύτων" 
τὴν δ᾽ ἰσχυροτέραν. οἵα ἐστὶ περὶ τοὺς σοφούς, καὶ 
μέχρι τῆς ἐχπυρώσεως. 

Ζ]ημόκριτος ᾿Επίκουρος φϑαρτὴν τῷ σώματι συν- 

διαφϑειρομένην. 

ὅ Βίο".1, 49, τ: 18 βαρ} ]οπάπτηῃ υἱᾶ. ᾿Ἡράλλειτος με- 
ϑίστασϑαι τὴν ψυχήν, αα86 σουρθϑ Ῥγορίθι Βα ρου Β τὴν ψυχὴν 
Θχοιαουηῦ 1 ὑπος ἐρεσϑαι] δὰ ΤΠ Θοάογοί (ὅ, 28) ΘΧΘΙΏΡΙΆΥ 
ΒΡ] οὐ 9 τὰ: οὔπω φϑείρεσϑαι (ἀλλ᾽ ἐπιδιαμένειν τινὰς 
χρόνους καϑ' αὑτήν. καὶ τὴν μὲν ἀσθενεστέραν «ἐπ ὀλίγον» 
ταύτην δὲ εἶναι τῶν ἀπαιδεύτων οὐ, Μ]11) ὑποφέρεσϑαι 
[ΤῊΝ ψυχὴν χρόνον τινὰ καϑ'᾽ ἑαυτήν, καὶ] ΤῊΝ μὲν ἀσϑεν. 
ἅμα κξ. ὕπάαβ Ἰδουπειη ΒΙΡΉΘΥΙ 10 τοῖς συγκρίμασι] τῷ 
σώματι Μ. τοῖς σώμασι 10 «αὶ γουῦα ἅμα -- γίνεσθαι ΔῸ Βοος 
Ἰοθο 8116 π8 ῬΡαΐϊεῦ 
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Πυϑαγόρας Πλάτων τὸ μὲν λογικὸν ἄφϑαρτον᾽ 

καὶ γὰρ τὴν ψυχὴν οὐ ϑεὸν ἀλλ᾽ ἔργον τοῦ ἀιδίου 
ϑεοῦ ὑπάρχειν" τὸ δ᾽ ἄλογον φϑαρτόν. 

Η΄. Περὶ αἰσϑήσεων καὶ αἰσϑητῶν. 

Οἱ Στωικοὶὺ δρίξονταιν οὕτως τὴν αἱ ἀν λοος δ 

Ὁ ᾿αἴσϑησίς ἐστιν ἀντίληψις δι᾽ αἰσϑητηρίου ἢ κατά- 

ληψις.᾽ πολλαχῶς δὲ λέγεται ἣ αἴσϑησις" ἥ τὲ γὰρ 
ἕξις καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ ἐνέργεια καὶ ἡ φαντασία 

ἣ καταληπτικὴ δι᾽ αἰσϑητηρίου γίνονται, καὶ αὐτὸ 

τὸ ἡγεμονικόν, ἀφ᾽ οὗ συνίσταται. πάλιν δ᾽ αἰσϑη- 
τήρια λέγεται πνεύματα νοερὰ ἀπὸ τοῦ ἡγεμονικοῦ 

ἐπὶ τὰ ὄργανα τεταμένα. 
᾿Επίκουρος᾽ τὸ μόριόν ἐστιν ἡ αἴσθησις ἥτις 

ἐστὶν ἡ δύναμις, καὶ τὸ ΕΥ  π τπν ὅπερ ἐστὶ τὸ 

ἐμεργημο: ὥστε διχῶς παρ᾽ αὐτῷ λέγεσϑαι αἴσϑησιν 

μὲν τὴν δύναμιν αἰσϑητὸν δὲ τὸ ἐνέργημα. 

Ὲ Πλάτων τὴν αἴσϑησιν ἀποφαίνεται ψυχῆς καὶ 

0 μ᾿ 

ὅ μ᾿ 

σώματος κοινωνίαν πρὸς τὰ ἐκτός" ἧ μὲν γὰρ δύνα- 

μὶς ψυχῆς τὸ δ᾽ ὄργανον σώματος" ἄμφω δὲ διὰ 

φαντασίας ἀντιληπτικὰ τῶν ἔξωϑεν γίνεται. 320 

2 καὶ γὰρ -- ὑπάρχειν] Ῥοϑὲ φϑαρτόν Ῥοπὶ συ] Ἡ 
10. οὐ ϑεὸν ἀλλ᾽] ἀϑάνατον Ὁ. Με] οὐ ϑνητὴν ἀλλ᾽ 
4 6α!]. 90. ΒΟ. 1,60,1 ὁ δι’ Βέοθαθαβ 10 τὸ ἡγεμονικὸν 
(δίθπαβ: τὸ ὄγδοον ἡγεμονικὸν 1011. ὄγδοον ΟΥ̓) 6586 
για, οχ 1ὐδογῶ ἢ (σοοΙ8 ἡγεμονικὸν) ΞΞΞ ὄγδοον. Οθύθγτιμι ἔογῦ. 
ΘΟΥΙσ θη ππη 1: καὶ αὐτὸ τὸ ἡγεμονικόν, ἀφ᾽ οὗ συνίσταται 
[Π|4σα αἴσϑησις. Πάλιν αἴσϑ'η σις καὶ τὰ αἰ σϑη Ἰτήρια 
λέγεται καὶ πνεῦμα νοερὸν --- τεταμένον, αὐδ ἴπ πνεύματα 
γοερὰ - τεταμένα τυσΐαΐα, σαπῦ, ροβίαπαιῃ βαθιθούπμι ξαϊ 
αἰσϑητήρια 10. συνίσταται] οἵ. Ῥ. 884, 1 οὐ Τῃοοαογθῦ. ὅ, 20 
14 ὅπερ] Ἰδταδβοθηαβ (ν] ἃ, 5000. ΕἸον. δᾶ. Μοίῃ. ΕΥ̓͂ Ῥ. 989): 
ὅϑεν 20 φαντασίας ϑίοραθαβ: φαντασίαν 
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“εύκιππος Ζημόκριτος τὴν αἴσϑησιν χαὶ τὴν 

νόησιν γίνεσϑαι, εἰδώλων ἔξωϑεν προσιόντων μη- 

δενὶ γὰρ ἐπιβάλλειν μηδετέραν χωρὶς τοῦ προσπί- 

πτοντος εἰδώλου. 

5 Θ΄. Εἰ ἀληϑεῖς αἵ αἰσϑήσεις καὶ αἷ φαντασίαι. Ἐ 

Οἱ Στωικοὶ τὰς μὲν αἰσϑήσεις ἀληϑεῖς, τῶν δὲ 
φαντασιῶν τὰς μὲν ἀληϑεῖς τὰς δὲ ψευδεῖς. 

᾿Επίχουρος πᾶσαν αἴσϑησιν καὶ πᾶσαν φαντα- 

σίαν ἀληϑῆ. τῶν δὲ δοξῶν τὰς μὲν ἀληϑεῖς φὰς δὲ 

10 ψευδεῖο᾽" καὶ ἣ μὲν αἴσϑησις μοναχῶς ψευδοποιεῖ- 

ται κατὰ τὰ νοητά. ἡ δὲ φαντασία διχῶς" καὶ γὰρ 

αἰσϑητῶν ἔστι φαντασία καὶ νοητῶν. 
᾿Εμπεδοκλῆς Ηρακλείδης παρὰ τὰς συμμετρίας 

τῶν πόρων τὰς κατὰ μέρος αἰσϑήσεις γίνεσθαι, τοῦ 

1 οἰκείου τῶν αἰσϑητῶν ἑκάστῃ ἁρμόξοντος. 

1΄. Πόσαι εἰσὶν αἷ αἰσϑήσεις. 900 

Οἱ Στωικοὶ πέντε τὰς εἰδικὰς αἰσϑήδεις, ὅρασιν 
ἀκοὴν ὄσφρησιν γεῦσιν ἁφήν. 

᾿Δριστοτέλης ἕχτην μὲν οὐ λέγει, κοινὴν δ᾽ 

50 αἴσϑησιν τὴν τῶν συνθέτων εἰδῶν κριτικήν. εἰς ἣν 
πᾶσαι συμβάλλουσιν αἱ ἁπλαῖ τὰς ἰδίας ἕκάστη 

φαντασίας ἐν ἧ τὸ μεταβατικὸν ἀφ᾽ ἑτέρου πρὸς 
ἕτερον, οἷονεὶ σχήματος καὶ κινήσεως, δείκνυται. 

Ζημόκριτος πλείους εἶναι αἰσϑήσεις, περὶ τὰ 

95 ἄλογα ξῷα καὶ περὶ τοὺς σοφοὺς καὶ περὶ τοὺς ϑεούς. 

δ᾽ ΘΟ]. 91 11 κατὰ τὰ Ἔ: τὰ κατὰ τὰ «αὖ τὰ κατὰ 
16 ἑκάστου ἑκάστῃ ϑίοραθαβ [16 ϑίο!. 1, 51,5 28 δείκνυ- 
ται] οὐχ. ϑίοδθαβ 

ῬΙαίδγομὶ Μοτα]α. Ὑο]. Υ. 29 
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14΄. Πῶς γίνεται ἡ αἴσϑησις καὶ ἡ ἔννοια καὶ ὁ 

κατὰ ἐνδιάϑεσιν λόγος. 

Οἱ Στωικοί φασιν᾽ ὅταν γεννηθῇ ὁ ἄνθρωπος. 

ἔχει τὸ ἡγεμονικὸν μέρος τῆς ψυχῆς ὥσπερ χάρτην 

εὐεργὸν εἰς ἀπογραφήν. εἰς τοῦτο μίαν ἑκάστην 
τῶν ἐννοιῶν Πρ ρει, πρῶτος δ᾽ ὃ τῆς ἀνα- 
γραφῆς τρόπος ὁ διὰ τῶν αἰσϑήσεων᾽" αἰσϑανόμενοι 

γάρ τινος οἷον λευκοῦ, ἀπελθόντος αὐτοῦ τ 

ἔχουσιν" ὅταν δ᾽ ὁμοειδεῖς πολλαὶ μνῆμαι γένωνται. 

τότε φαμὲν ἔχειν ἐμπειρίαν" ἐμπειρία γάρ ἐστι τὸ 
τῶν ὁμοειδῶν πλῆϑος. τῶν δ᾽ ἐννοιῶν αἵ μὲν φυσι- 

κῶς γίνονται κατὰ τοὺς εἰρημένους τρόπους καὶ 

ἀνεπιτεχνήτως, αἵ δ᾽ ἤδη δι᾿ ἡμετέρας διδασκαλίας 

καὶ ἐπιμελείας" αὗται μὲν οὖν ἔννοιαν καλοῦνται 
μόνον, ἐκεῖναι δὲ καὶ προλήψεις. ὁ δὲ λόγος, καϑ' ὅ μι 

ὃν προσαγορευόμεϑα λογικοί, ἐκ τῶν προλήψεων. 

συμπληροῦσϑαι λέγεται κατὰ τὴν πρώτην ἑβδομάδα. 
ἔστι δ᾽ ἐννόημα φάντασμα διανοίας λογικοῦ ξῴου" 
τὸ γὰρ φάντασμα, ἐπειδὰν λογικῇ προσπίπτῃ ψυχῆ, 

τότε ἐννόημα καλεῖται, εἰληφὸς τοὔνομα παρὰ τοῦ 

νοῦ. διόπερ τοῖς ἀλόγοις ξῴώοις οὐ προσπίπτει φαν- 

1. 6. 92 2 Ὑ: διάϑεσιν 4 χάρτην Θδ]θπαβ: χαρ- 
τίον δαὺ χάρτης ὅ εὐεργὸν ἢ (εὔεργον Ὁ): ἐνεργὸν. ΟΥ 
ΟἸοπι. ΤΟΙ. Ρ. 814 Ῥοίί.: προγυμναστέον ποικίλως τὴν ψυ- 
χήν, ἵνα εὐεργὸς γένηται πρὸς τὴν τῆς γνώσεως παραδοχήν 
7 αἰσθόμενοι 5 11 ὁμοειδῶν] Δα, φαντασιῶν ΘΙ ΘΠι8 
10. 1ἅ6π1: φυσικαὶ 16 μόναι οοαᾶ, 10. καὶ] 46]. π᾿ 
11 τὴν πρώτην] τὴν δευτέραν ΤΟ ύοΥ-ΡΥΘΙΟΥ 18 δ᾽ ̓ἐννόημα 
Ὁ: δὲ νόημα 20 Οὐαἰθπυβ: τὸν νοῦν 21 οὐ] ὅσα Ὁ 6χ 
αδθηο 10. φαντάσματα --- ἡμῖν γε] οὔ. ἢ οὔτὰ ΘΆ]θμῸ 
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τάσματα᾽ ὅσα δὲ καὶ τοῖς ϑεοῖς καὶ ἡμῖν γε ταῦτα 
7 ΄ 3 ἀνς ΟὟΡΕ Ξ ΒονΣ μὰ - Ἁ φαντάσματα μόνον ἐστίν ὅσα δ᾽ ἡμῖν. ταῦτα καὶ 

φαντάσματα κατὰ γένος καὶ ἐννοήματα κατ᾽ εἶδος" Ὁ 

ὥσπερ τὰ δηνάρια καὶ οἵ στατῆρες, αὐτὰ μὲν καϑ' 
αὑτὰ ὑπάρχεν δηνάρια καὶ στατῆρες᾽ ἐὰν δ᾽ εἰς 
πλοίων δοϑῇ μίσϑωσιν., τηνικαῦτα πρὸς τῷ δηνάρια 

εἶναι καὶ ναῦλα λέγεται. 

18΄. Τίνι διαφέρει φαννασία φανταστὸν φανταστι- 

κὸν φάντασμα. 

ι. Χρύσιππος διαφέρειν ἀλλήλων ᾿ φησὶ τέτταρα 
ταῦτα. φαντασία μὲν οὖν ἐστι πάϑος ἐν τῇ ψυχῇ 

γινόμενον, ἐνδεικνύμενον ἐν αὑτῷ καὶ τὸ πεποιη- 

κός" οἷον, ἐπειδὰν δι’ ὄψεως ϑεωρῶμεν τὸ λευκόν, Ε 

ἔστι πάϑος τὸ ἐγγεγενημένον διὰ τῆς ὁράσεως ἐν 

ιό τῇ ψυχῇ" καὶ κατὰ τοῦτο τὸ πάϑος εἰπεῖν ἔχομεν, 

ὅτε ὑπόκειται λευκὸν χινοῦν ἡμᾶς. δμοίως καὶ διὰ 

τῆς ἁφῆς καὶ τῆς ὀσφρήσεως. εἴρηται δ᾽ ἡ φαντασία 
ἀπὸ τοῦ φωτός" χκαϑάπερ γὰρ τὸ φῶς αὑτὸ δείκνυσι 

καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἐν αὐτῷ περιεχόμενα, καὶ ἡ φαν- 

οο τασία δείκνυσιν ἑαυτὴν καὶ τὸ πεποιηκὸς αὐτήν. 
φανταστὸν δὲ τὸ ποιοῦν τὴν φαντασίαν" οἷον τὸ 

λευκὸν καὶ τὸ ψυχρόν, καὶ πᾶν ὅ τι ἂν δύνηται 
κινεῖν τὴν ψυχήν, τοῦτ᾽ ἔστι φανταστόν. φανταστι- 
κὸν δ᾽ ἐστὶ διάκενος ἑλκυσμός, πάϑος ἐν τῇ ψυχῇ 

58 ἀπ᾿ οὐδενὸς φανταστοῦ γινόμενον" καϑάπερ ἐπὶ τοῦ Ε 

2 ὅσα δ᾽ ἡμῖν] δαά. καὶ τοῖς θεοῖς Ἰάθτη οὰπὶ θοᾶθιῃ 
ὅ καὶ] οἱ. οοαά. 8 6{!]. 98 12 Ὁ: ἐν αὐτῷ 18 τὸ] 
τι ἢ 16 κατὰ Ὗ 10. τὸ] Ἃ6]. Κὶ 16 διὰ] ἐπὶ ὟΥ, 
βΒρᾷ οὗ 11η. 14 18 αὐτὸ οοαα. 

29 
““ἶ 
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σχιαμαχοῦντος καὶ κενοῖς ἐπιφέροντος τὰς χεῖρας" 
- Χ ΄ ἐν ᾿ ΄ ΄ -" ΧΝ τῇ γὰρ φαντασίᾳ ὑπόκειταί τι φανταστόν, τῷ δὲ 

- 2 ΄ 9. δ 

φανταστικῷ οὐδέν. φάντασμα δ᾽ ἐστίν, ἐφ᾽ ὃ ἕλκό- 
. ι ᾿ 7, δ ΣΝ μεϑα κατὰ τὸν φανταστικὸν διάκενον ἑλκυσμόν 

ταῦτα δὲ γίνεται ἐπὶ τῶν μελαγχολώντων καὶ μεμη- ὅ 
ῇ ᾿Ξ - Χ ᾿ ’ Ο’ ᾿ὰ 

νότων. ὃ γοῦν τραγικὸς Ὀρέστης, ὅταν λξγῇῃ 

ὦ μῆτερ, ἱκετεύω σε, μὴ ᾿πίσειξ μοι 
τὰς αἱματωποὺς καὶ δρακοντώδεις κόραρφ᾽" 

901 αὗται γάρ, αὗται πλησίον ϑρώσκουσί μου" 

λέγει μὲν αὐτὰ ὡς μεμηνὼς ὁρᾷ δ᾽ οὐδέν, ἀλλὰ τὸ 
-» ΄ ὸ Χ , 4 ὦ των [2 , δοχεῖ μόνον: διὸ καί φησιν αὐτῷ “Πλεκτρα 

ἱμέν᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽. ἀτρέμα σοῖς ἐν δεμνίοιο" 

ὁρᾷς γὰρ οὐδὲν ὧν δοκεῖς σάφ᾽ εἰδέναι. 

ὡς καὶ παρ᾿ Ὁμήρῳ Θεοκλύμενος. 

1Γ΄. Περὶ δράσεως καὶ πῶς δρῶμεν. 1τῦ 

Ζημόκριτος ᾿Επίκουρος κατ᾽ εἰδώλων εἰσκρίσεις 

Β ὥοντο τὸ ὁρατικὸν συμβαίνειν. καὶ κατά τινῶν 

ἀκτίνων ἔκκρισιν μετὰ τὴν πρὸς τὸ ὑποκείμενον 

ἔνστασιν πάλιν ὑποστρεφουσῶν πρὸς τὴν ὄψιν. 

᾿Εμπεδοκλῆς τοῖς εἰδώλοις τὰς ἀκτῖνας ἀνέμιξε, 

προσαγορεύσας τὸ γιγνόμενον ἀκτινείδωλον συν- 

ϑέτωο. 

᾿9 Ὁ 

1 κενοῖς ἴὺ: κενὰς πὰ ΘΕ 585 14 Ὁμήρῳ] 
υ 800 15. 68]. 94: ΒΙΟΡ. ΠΣ 10 εἴσκρισιν οἴονται 
πο δθαδθ, δ] θη 8 17 συμβαίνειν] τα, πάϑος Ἰ)δτηδ8οθ- 
Ὧὰ5 Ῥ. 172 18 ἔκκρισιν 1): εἴσκρισιν 21 ἀκτινείδωλον 
Ὁ οὐ Μοϊμοϊτῖο: ἀκτῖναᾳ εἰδώλου 1107]. ἀκτίν᾽ εἰδώλων 
ΤΠ] ΒΟΘΏΤΙβ 
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Γ π 9 »- ΜΞ, σ 3 3 [-Ξ ΄ - ππαρχος ἀκτῖνάς φησιν ἀφ ἑἕχατέρου τῶν 
ὀφϑαλμῶν ἀποτεινομένας τοῖς πέρασιν αὑτῶν οἷον 

χειρῶν ἐπαφαῖς περικαϑαπτούδας τοῖς ἐκτὸς σώμασι 

τὴν ἀντίληψιν αὐτῶν πρὸς τὸ ὁρατικὸν ἀποδιδόναι. 
Πλάτων κατὰ συναύγειαν, τοῦ μὲν ἐκ τῶν 9 ὃ 

ὀφθαλμῶν φωτὸς ἐπὶ ποσὸν ἀπορρέοντος εἰς τὸν 

ὁμογενῆ ἀέρα, τοῦ δ᾽ ἀπὸ τῶν σωμάτων φερομένου, 

τοῦ δὲ περὶ τὸν μεταξὺ ἀέρα εὐδιάχυτον ὄντα καὶ 
Ψὔ΄ ’ - , - Ψ“ἷ εὔτρεπτον συνεχτεινομένου τῷ πυρώδει τῆς ὄψεως. 
ὧ ᾿ Χ Ι͂ 

αὕτη λέγεται Π]λατωνικὴ συναύγεια. 

14΄. Περὶ κατοπτρικχῶν ἐμφάσεων. 

᾿Εμυπεδοκλῆς κατ᾽ ἀπορροίας τὰς συνισταμένας ' ῷ 
μὲν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τοῦ κατόπτρου τελειουμένας 

3 ᾿ -» -»"Ἢ ΄ , δ᾽ ὑπὸ τοῦ ἐκχρινομένου ἐκ τοῦ χατόπτρου πυρώ- 
δους καὶ τὸν προχείμενον ἀέρα, εἰς ὃν φέρεται τὰ 

δεύματα, συμμεταφέροντοο. 
Ζ])΄ημόκριτος ᾿Επίκουρος τὰς κατοπτρικὰς ἐμφάσεις 

γίνεσϑαι κατ᾽ εἰδώλων ὑποστάσεις. ἅτινα φέρεσϑαι 
-"ἫὉ ὑϑ 2 Ὁ μὲν ἀφ᾽ ἡμῶν συνίστασθαι δ᾽ ἐπὶ τοῦ κατόπτρου 

2 9 ὕ 

κατ ἀντιπεριστροφήν. 

Οἱ ἀπὸ Πυϑαγόρου κατ᾽ ἀντανακλάδεις τῆς ὄψεως" 
Ἁ 

φέρεσϑαι μὲν γὰρ τὴν ὄψιν τεταμένην ὡς ἐπὶ τὸν 

1 Οδίθηθβ οὐ Πδιηδβοθπαβ: ἑκατέρων 2 αὑτῶν Ὁ: 
αὐτῶν 8 διηδϑοθηθβ: περικαϑαπτούσαις ἴ ἀντι- 
φερομένου ϑἰοΌδΘαΒ 8 τοῦ δὲ περὶ τὸν 146Π1: ἀπορρεῖν" 
τὸν δὲ 9 συνεχτεινομένου ὟΝ ὁχ ΝΕΠΊ6810: συνεκτείνοντος 
11 6]. 96. δον. ΕἼον. ΙΥ̓ Ρ. 114 18 μὲν] ἷο παροὺ )6- 
τη ΒΟΘΗΒ, 1ἢ ΠΥ οϑὺ δαΐθ τὰς 10. τελειουμένας] πιλου- 
μένας 1ᾶ61}) 16 συντρέφοντος 1667 18 ὑποστάσεις] 
᾿ἐνστάσεις ΜοΙϊποκΚίυβ 280 ἀντεπιστροφήν Ὠδταδϑο. 1. 1. 
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χαλκόν, ἐντυχοῦσαν δὲ πυχνῷ καὶ λείῳ πληχϑεῖσαν 

ὑποστρέφειν αὐτὴν ἐφ᾽ ἑαυτήν, ὅμοιόν τι πάσχουσαν 
τῇ ἐκτάσει τῆς χειρὸς καὶ τῇ ἐπὶ τὸν ὦμον ἀντεπι- 
στροφῇ. , 

ΖΔύναταί τις πᾶσι τούτοις τοῖς κεφαλαίοις χρῆ- 

σϑαι ἐπὶ τοῦ πῶς ὁρῶμεν. 

ΙΕ΄. Εἰ δρατὸν τὸ σκότος. 
Οἱ Στωικοὶ δρατὸν εἶναι τὸ σκότος" ἐκ γὰρ τῆς 

ὁράσεως προχεῖσϑαί τινα εἰς αὐτὸ αὐγήν" καὶ οὐ 

ψεύδεται ἡ ὅρασις, βλέπεται γὰρ ταῖς ἀληϑείαιρ, 

ὅτι ἔστι σκότος. , 

Χρύσιππος κατὰ τὴν συνέντασιν τοῦ μεταξὺ 

ἀέρος ὁρᾶν ἡμᾶς, νυγέντος μὲν ὑπὸ τοῦ ὁρατικοῦ 

πνεύματος. ὅπερ ἀπὸ τοῦ ἡγεμονικοῦ μέχρι τῆς 

κόρης διήκει, κατὰ δὲ τὴν πρὸς τὸν περικείμενον 

ἀέρα ἐπιβολὴν ἐντείνοντος αὐτὸν κωνοειδῶς. ὅταν 

ἢ ὁμογενὴς ὁ ἀήρ. προχέονται δ᾽ ἐκ τῆς ὄψεως 
ἀκτῖνες πύριναι, οὐχὶ μέλαιναι καὶ ὁμιχλώδεις" διό- 

περ δρατὸν εἶναι τὸ σκότος. 

1ς΄. Περὶ ἀκοῆς. 
᾿Εμπεδοκλῆς τὴν ἀκοὴν γίνεσϑαν κατὰ πρόσπτω- 

σιν πνεύματος τῷ χονδρώδει, ὅπερ φησὶν ἐξηρτῆσϑαι 

ἐντὸς τοῦ. ὠτὸς κώδωνος δίκην αἰωρούμενον καὶ 

τυπτόμενον. 

1 ἐντυχοῦσαν Οἰδϊθηθβ οὐπὶ ΠδΙμΆΒΟΘμΟ: στείχουσαν 
1 64]. 96. δου. ΕΊου. 1.1. ὃ δύναταί τις --- ὁρῶμεν) ἀααϊδδ- 
τηθηθατα τὶ σἹαθῦιῦ 9 ἢ εχ θεδιηδβοθῃο: περικεῖσθαι 
16 κατὰ Μ οχΧ φοᾶθιῃ: μετὰ 10. Ὁ οχ βθοᾶριη: παραχξί- 
μενον Οἵ, Ῥ. 902 9 20 64]. 97. ον. ἘἸον. ΤΥ Ρ. 288 
22 χονδρώδειν (ἀδΔίθηπΒ: χρονιώδει 

μ. 0 

20 



θῈ ΡΙΑΟΙΤῚΒ ῬΡΗΙΟΒΟΡΗΟΒΌΝ 118.10. 5848 

᾿Δλκμαίων ἀκούειν ἡμᾶς τῷ κενῷ τῷ ἐντὸς τοῦ 

ὦτός" τοῦτο γὰρ εἶναι τὸ διηχοῦν κατὰ τὴν τοῦ 
πνεύματος ἐμβολήν᾽ πάντα γὰρ τὰ κενὰ ἠχεῖ. 

Διογένης, τοῦ ἐν τῇ κχεφαλῇ ἀέρος ὑπὸ τῆς 
5" φωνῆς τυπτομένου καὶ κινουμένου. 

Πλάτων καὶ οἱ ἀπ᾽ αὐτοῦ πλήττεσϑαι τὸν ἐν τῇ 
κεφαλῇ ἀέρα" τοῦτον δ᾽ ἀνακλᾶσϑαι εἰς τὸ ἡγεμονι- 

κὸν καὶ γίνεσϑαι τῆς ἀκοῆς τὴν αἴσϑησιν. 

1Ζ΄. Περὶ ὀσφρήσεως. 903 

ι᾽ ᾿Ζ4λκμαίων ἐν τῷ ἐγκεφάλῳ εἶναι τὸ ἡγεμονικόν" 

τούτῳ οὖν ὀσφραίνεσθαι ἕλκοντι διὰ τῶν ἀναπνοῶν 
τὰς ὀσμάς. 

᾿Εμπεδοκλῆς ταῖς ἀναπνοαῖς ταῖς ἀπὸ τοῦ πνεύ- 

μονος συνεισκρίνεσϑανι τὴν ὀδμήν᾽ ὅταν γοῦν ἡ 

ιῦ ἀναπνοὴ βαρεῖα γίνηται, κατὰ τραχύτητα μὴ συναι- 

σϑάνεσϑαι, ὡς ἐπὶ τῶν ῥευματιξομένων. 

ΙΗ΄. Περὶ γεύσεως. 

᾿Δλκμαίων τῷ ὑγρῷ καὶ τῷ χλιαρῷ τῷ ἐν τῇ Β 

γλώττῃ πρὸς τῇ μαλακότητι διακρίνεσϑαι τοὺς χυμούς. 

2 Δ4]ιογένης τῇ ἀραιότητι τῆς γλώττης καὶ τῇ μα- 

λακότητι καὶ διὰ τὸ συνάπτειν τὰς ἀπὸ τοῦ σώμα- 

τος εἰς αὐτὴν φλέβας διαχεῖσϑαι τοὺς χυμοὺς ἕλκο- 

μένους ἐπὶ τὴν αἴσϑησιν καὶ τὸ ἡγεμονικόν, καϑάπερ 

ἀπὸ σπογγιᾶς. 

8 εἰσβολὴν ΟδΊοπαβ, σορθαθυ 7 Ὰ ἰἄθηι: τὰ ἡγεμονικὰ 
9 81.983. 14 ὀσμήν 1) ΙΔ ΒΟΘΠΒ 16 συναισϑέσϑαι «αὖ 
αἰσϑάνεσϑαι Ἰ1ΌΥῚ 11 6ΟΔ]. 99 
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1Θ΄. Περὶ φωνῆς. 

Πλάτων τὴν φωνὴν ὁρίζεται πνεῦμα διὰ στόμα- 

τος ἀπὸ διανοίας ἠγμένον καὶ πληγὴν ὑπὸ ἀέρος 

δι’ ὥτων καὶ ἐγκεφάλου καὶ αἵματος μέχρι ψυχῆς, 

Ο διαδιδομένην. λέγεται δὲ καὶ καταχρηστικῶς ἐπὶ 5 

τῶν ἀλόγων ξώων φωνὴ καὶ τῶν ἀψύχων. ὡς χρε- 

μετισμοὶ καὶ ψόφοι" χυρίως δὲ φωνὴ ἡ ἔναρϑρός 
ἐστιν. ὧς φωτίζουσα τὸ νοούμενον. 

᾿Επίκουρος τὴν φωνὴν εἶναι ῥεῦμα ἐχπεμπόμενον 

ἀπὸ τῶν φωνούντων ἢ ἠχούντων ἢ ̓ ψοφούντων᾽ 10 

τοῦτο δὲ τὸ ῥεῦμα εἰς ὁμοιοσχήμονα ϑρύπτεσϑαι 

ϑραύσματα᾽ ὁμοιοσχήμονα δὲ λέγεται τὰ στρογγύλα 

τοῖς στρογγύλοις καὶ δκαληνὰ καὶ τρίγωνα τοῖς 

ὁμοιογενέσι" τούτων δ᾽ ἐμπιπτόντων ταῖς ἀκοαῖς, 

ἀποτελεῖσθαι τὴν αἴσϑησιν τῆς φωνῆς" φανερὸν δὲ τ 

τοῦτο γίνεσθαι ἀπὸ τῶν ἀσκῶν ἐχρεόντων καὶ τῶν 

ἑμφυσώντων κχναφέων τοῖς ἱματίοις. 

Ὁ Φ4Ἕ]Ὡημόκριτος καὶ τὸν ἀέρα φησὶν εἰς ὁμοιοσχή- 

μονα ϑρύπτεσϑαι σώματα καὶ συγκαλινδεῖσϑαι τοῖς 

ἐκ τῆς φωνῆς ϑραύσμασι" “κολοιὸς γὰρ παρὰ κολοιὸν 50 

ἱξάνει᾽ καί 

“ὡς αἰεὶ τὸν ὁμοῖον ἄγει ϑεὸς ὡς τὸν ὁμοῖον.ἢ 

καὶ γὰρ ἐν τοῖς αἰγιαλοῖς αἴ ὅμοιαι ψῆφον κατὰ 
τοὺς αὐτοὺς τόπους ὁρῶνται, κατ᾽ ἄλλο μὲν αἵ 

σφαιροειδεῖς κατ᾽ ἄλλο δ᾽ αἵ ἐπιμήκεις" καὶ ἐπὶ τῶν 30 

ΠΥ]. ΕἸ ΟΠ ΘΙ ΟἿ: 1, 57 8 προηγμένον καὶ πληγῇ -- 
διαδιδόμενον ἢ 9 ῥεῦμα] “1. 6. ῥεῦμ᾽ ἀτόμων Ποιιοουῦ ἐϊ 
ὯΡ. 618}}, ὅ,16 5 22 Ηοῃ. 0218 284 ἄλλον -- ἄλλον ἢ 
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χοσκινευόντων δ᾽ ἐπὶ τὸ αὐτὸ συναλίζεται τὰ ὁμοιο- 
σχήμονα. ὥστε χωρὶς εἶναι τοὺς κυάμους καὶ ἐρε- 
βίνϑους. ἔχοι δ᾽ ἄν τις πρὸς τούτους εἰπεῖν, πῶς 

ὀλίγα ϑραύσματα πνεύματος μυρίανδρον ἐκπληροῖ 

5 ϑέατρον; 
Οἱ δὲ Στωικοί φασι τὸν ἀέρα μὴ συγκεῖσϑαι 

ἐκ ϑραυσμάτων. ἀλλὰ συνεχῆ εἶναι, δι᾿ ὅλου μηδὲν 

κενὸν ἔχοντα᾽ ἐπειδὰν δὲ πληγῇ πνεύματι, κυμα- 

τοῦται κατὰ κύχλους ὀρϑοὺς εἰς ἄπειρον, ἕως πλη- 

10 ρώσῃ τὸν περικείμενον ἀέρα, ὡς ἐπὶ τῆς κολυμβήϑρας 

τῆς πληγείδης λίϑῳ" καὶ αὕτη μὲν κυκλικῶς κινεῖ- 

ται ὃ δ᾽ ἀὴρ σφαιρικῶς. 

᾿ἀναξαγόρας τὴν φωνὴν γίνεσθαι πνεύματος 

ἀντιπεσόντος μὲν στερεμνίῳ ἀέρι, τῇ δ᾽ ὑποστροφῇ 
ιὸ τῆς πλήξεως μέχρι τῶν ἀκοῶν προσενεχϑέντος" καϑὸ 

καὶ τὴν λεγομένην ἠχὼ γίνεσϑαι. 

Κ΄. Εἰ ἀσώματος ἣ φωνὴ καὶ πῶς ἠχὼ γίνεται. 

Πυϑαγόρας Πλάτων ᾿Α“ριστοτέλης ἀσώματον" οὐ 
γὰρ τὸν ἀέρα, ἀλλὰ τὸ σχῆμα τὸ περὶ τὸν ἀέρα 

20 καὶ τὴν ἐπιφάνειαν κατὰ ποιὰν πλῆξιν γίνεσθαι 

φωνήν᾽ πᾶσα δ᾽ ἐπιφάνεια ἀσώματος. συγκινεῖται 
ΝῊ Ἁ »"Ὁ 7 ν Ἁ 2 νι , Α 

μὲν γὰρ τοῖς σώμασιν αὐτὴ δ᾽ ἀσώματος πάντως 

- χαϑέστηκεν, ὥσπερ ἐπὶ τῆς καμπτομένης ῥάβδου ἡ 

μὲν ἐπιφάνεια οὐδὲν πάσχει ἡ δ᾽ ὕλη ἐστὶν ἡ 

5 καϊνπτομένη. 
δ ἈΝ Ἁ - ἢ 7 Ξ -Ὁ- ΝΥ Ἁ 

Οἱ δὲ Στωικοὶ σῶμα τὴν φωνήν" πᾶν γὰρ τὸ 

1 εἶναι οτη. οὐ, 9. ὀρϑοὺς] οτ. Δ] 11 καὶ] 
ἀλλ᾽ ΚΒ ἘΦ ΘΔ}. 10] 

10 
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δρῶν ἢ καὶ ποιοῦν σῶμα, ἡ δὲ φωνὴ ποιεῖ καὶ 
δοᾷ" ἀκούομεν γὰρ αὐτῆς καὶ αἰσϑανόμεϑα προῦσ- 

908 πιπτούσης τῇ ἀκοῇ καὶ ἐχτυπούσης κχαϑάπερ 
δακτυλίου εἰς κηρόν. ἔτι πᾶν τὸ κινοῦν καὶ ἕνο- 

χλοῦν σῶμά ἐστι, κινεῖ δ᾽ ἡμᾶς ἡ εὐμουσία ἐνοχλεῖ δ 

δ᾽ ἡ ἀμουσία. ἔτι πᾶν τὸ κινούμενον σῶμά ἐστι" 

κινεῖται δ᾽ ἡ φωνὴ καὶ προσπίπτει εἰς τοὺς λείους 

τόπους καὶ ἀντανακλᾶται, καϑάπερ ἐπὶ τῆς σφαίρας 
τῆς βαλλομένης εἰς τοῖχον᾽ ἐν γοῦν ταῖς κατ᾽ 

“Αἴγυπτον πυραμίσιν ἔνδον μία φωνὴ ῥηγνυμένη 

τέτταρας ἢ καὶ πέντε ἤχους ἀπεργάζεται. 
μ᾿ 0 

ΚΑ΄. Πόϑεν αἰσϑητικὴ γίνεται ἡ ψυχὴ καὶ τί αὐτῆς 
τὸ ἡγεμονικόν. 

Οἱ Στωικοί φασιν εἶναι τῆς ψυχῆς ἀνώτατον 
ὠέρος τὸ ἡγεμονικὸν τὸ ποιοῦν τὰς φαντασίας καὶ 15 

Β συγκαταϑέσεις καὶ αἰσϑήσεις καὶ δρμάς" καὶ τοῦτο 

λογισμὸν καλοῦσιν. ἀπὸ δὲ τοῦ ἡγεμονικοῦ ἑπτὰ 
μέρη ἐστὶ τῆς ψυχῆς ἐχπεφυκότα καὶ ἐκχτεινόμενα 
εἰς τὸ σῶμα, καϑάπερ αἴ ἀπὸ τοῦ πολύποδος πλεκτά- 

γναν᾿ τῶν δ᾽ ἑπτὰ μερῶν τῆς ψυχῆς πέντε μέν εἰσι 30 
τὰ αἰσϑητήρια, ὅρασις ὄσφρησις ἀκοὴ γεῦσις καὶ 

ἁφή" ὧν ἡ μὲν ὅρασίς ἐστι πνεῦμα διατεῖνον ἀπὸ 
τοῦ ἡγεμονικοῦ μέχρις ὀρϑαλμῶν, ἀκοὴ δὲ πνεῦμα 
διατεῖνον ἀπὸ τοῦ ἡγεμονικοῦ μέχρις ὥτων, ὕσφρη- 

σις δὲ πνεῦμα διατεῖνον ἀπὸ τοῦ ἡγεμονικοῦ μέχρι 36 

1 δρῶν Ἰᾶρῃι: δρώμενον 1. ἢ καὶ δρᾷ ἢ 11 ἠχοὺς Ὁ 
12. αὶ. 102 24 τοῦ] ομι. οοἀᾶ, ᾿ 
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μυκτήρων, γεῦσις δὲ πνεῦμα διατεῖνον ἀπὸ τοῦ 

ἡγεμονικοῦ μέχρι γλώττης, ἁφὴ δὲ πνεῦμα διατεῖνον 

ἀπὸ τοῦ ἡγεμονικοῦ μέχρις ἐπιφανείας εἰς ϑίξιν 

ἑὐαίσϑητον τῶν προσπιπτόντων. τῶν δὲ λοιπῶν τὸ 
Χ , ’ κ᾿ νῚ ΣΣῚ -" Ἂ 2 μὲν λέγεται σπέρμα, ὅπερ καὶ αὐτὸ πνεῦμά ἐστι 

»" 9 κ - - - ’ - διατεῖνον ἀπὸ τοῦ ἡγεμονικοῦ μέχρι τῶν παραστα- 

τῶν" τὸ δέ ᾿φωνᾶεν᾽ ὑπὸ τοῦ Ζήνωνος εἰρημένον, 
{᾿ ᾿ Χ - 2 Ἁ -" » ὩΣ ΟΝ ὃ καὶ φωνὴν καλοῦσιν, ἐστὶ πνεῦμα διατεῖνον ἀπὸ 

τοῦ ἡγεμονικοῦ μέχρι φάρυγγος καὶ γλώττης καὶ 
τῶν οἰκείων ὀργάνων. αὐτὸ δὲ τὸ ἡγεμονικὸν ὥσπερ 

ἐν κόσμῳ κατοικεῖ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ σφαιροειδεῖ κεφαλῇ. 

ΚΒ΄. Περὶ ἀναπνοῆς. 
3 -- Ἁ , 9 Ἁ - “4 

Εμπεδοκλῆς τὴν πρώτην ἀναπνοὴν τοῦ πρώτου 

ξώου γίνεσθαι, τῆς μὲν ἐν τοῖς βρέφεσιν ὑγρασίας 

ἀποχώρησιν λαμβανούσης. πρὸς δὲ τὸ παρακενωϑὲν 

ἐπεισόδου τοῦ ἐχτὸς ἀερώδους γινομένης εἰς τὰ 

παρανοιχϑέντα τῶν ἀγγείων" τὸ δὲ μετὰ τοῦτο ἤδη 

τοῦ ἐμφύτου ϑερμοῦ τῇ πρὸς τὸ ἐκτὸς δομῇ τὸ 
3 “- ς ,ὔ 7 7 - τὶ 2 Χ 

ἀερῶδες ὑπαναϑλίβοντος, τὴν ἐκπνοήν, τῇ ὃ εἰς τὸ 

ἐκτὸς ἀνθυποχωρήσει τῷ ἀερώδει τὴν ἀντεπείσοδον 

παρεχομένου, τὴν εἰσπνοήν. τὴν δὲ νῦν κατέχουσαν 

φερομένου τοῦ αἵματος ὡς πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν καὶ 

τὸ ἀερῶδες διὰ τῶν ῥινῶν ταῖς ἑαυτοῦ ἐπιρροίαις 

1 μυντήρων Βροκίαβ: μυκτήρων λεπτῦνον 4 τὸ μὲν 
αδϊθηαβ: ὃ μὲν 11 κόσμῳ] ᾿ΔαατΙαοηίτη ἥλιος αποα οοτη- 
Ῥϑηά]οϑΘ βουϊρύσση ἴδοῖ]θ ἰηὐθγοιαῖ᾽ Ὁ δε ΘΑ]: 108 
18 πρώτου] 5θ0]υ910 Καγβύθῃ. 601], ». 9070. Ὑαγίδ Ἰθοῦϊο 6556 
νἱὰ. 14 Ῥαθρηθιιβ: γενέσϑαι Ἰθ- τ δώ: Ὁ ΚΣ. ΡΟ 
16 ἐπεισόδου άθιι: ἐπεισόδου τῆς ἔξωϑεν Οὗ, ν.1. 17 τὸ] 
τὴν Ἰάθτὰ 20 τη8}1τ ἐντὸς 

Η 
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ἀναϑλίβοντος κατὰ τὴν ἐκχώρησιν αὐτοῦ γίνεσϑαι 

τὴν ἐχπνοήν᾽ παλινδρομοῦντος δὲ καὶ τοῦ ἀέρος 
ἀντεπεισιόντος εἰς τὰ διὰ τοῦ αἵματος ἀραϊώματα, 

τὴν εἰσπνοήν. ὑπομιμνήσκει δ᾽ αὐτὸ ἐπὶ τῆς κλε- 
ψύδραο. δ 

᾿Δσκληπιάδης τὸν- μὲν πνεύμονα χώνης δίχην 
συνίστησιν, αἰτίαν δὲ τῆς ἀναπνοῆς τὴν ἐν τῷ ϑύώ- 

ρακι λεπτομέρειαν ὑποτίϑεται, πρὸς ἣν τὸν ἔξωϑεν 

ἀέρα δεῖν τὲ καὶ φέρεσϑαν παχυμερῇῆ ὄντα, πάλιν 

δ᾽ ἀπωθεῖσθαι. μηκέτι τοῦ ϑώρακος οἵου τ᾽ ὄντος τὸ 
μήτ᾽ ἐπεισδέχεσϑανι μήϑ᾽ ὑποστέγειν" ὑπολειπομένου 

Ἑ δέ τινος ἐν τῷ ϑώρακι λεπτομεροῦς ἀεὶ βραχέος 

(οὐ γὰρ ἅπαν ἐχκρίνεται), πρὸς τοῦτο πάλιν τὸ εἴσω 
ὑπομένον βαρύτητα τοῦ ἐχτὸς ἀντεπεισφέρεσϑαι. 
ταῦτα δὲ ταῖς σικύαις παρεικάξει" τὴν δὲ κατὰ ᾿ό΄ 

προαίρεσιν ἀναπνοὴν γίνεσϑαί φησι, συναγομένων 

τῶν ἐν τῷ πνεύμονι λεπτοτάτων πόρων καὶ τῶν 
βραγχίων στενουμένων" τῇ γὰρ ἡμετέρᾳ ταῦϑ' ὑπα- 
κούει προαιρέσει. 

Ἡρόφιλος δυνάμεις ἀπολείπει περὶ τὰ σώματα 30 
τὰς κινητικὰς ἐν νεύροις ἐν ἀρτηρίαις ἐν μυσί" τὸν 

οὖν πνεύμονα νομίζει μόνον ὀρέγεσϑαι διαστολῆς τε 

καὶ συστολῆς φυσικῶς" εἶτα δὲ καὶ τἄλλα. ἐνέργειαν 
904 μὲν οὖν εἶναι τοῦ πνεύμονος τὴν ἔξωϑεν τοῦ 

1 κατὰ οογγθοίου οΟβ818}1: καὶ 2. καὶ] Ἃ6]. ἢ 
4 δ᾽ αὐτὸ] δὲ τὸ 15. ΡοΒ515 οἰΐδηὶ δ᾽ αὐτὸ τὸ οἵ. Μυ]]Δ 0}. 1 
Ῥ. 11 ν8:.981 11 ὑποστέγειν 1 οχ Οδ]θπμο: ὑστερεῖν 
14 τὴν βαρύτητα [Ὁ 18 ὑπακούειν ΟΔ]ΘΠΙ5 22 μόνον] 
πρῶτον ὮὋ 28 εἶτα δὲ καὶ τἄλλα] ἅ6]. Ιᾶι! 24 μὲν 
οὖν ΟαἸθηπβ: μὲν ἔ 



ὉᾺ ῬΙΑΟΙΤῚΒ ΡΗΟΒΟΡΗΟΒΌΜΝ Π18Β.1ν. 849 

πνεύματος δλκήν᾽ ὑπὸ δὲ τῆς πληρώσεως τῆς ϑύρα- 
ϑὲν γινομένης ἐφέλκεται" παρακειμένως δὲ διὰ τὴν 

δευτέραν Ὄρεξιν ἐφ᾽ αὑτὸν ὁ ϑώραξ τὸ πνεῦμα 
μετοχετεύει, πληρωϑεὶς δὲ καὶ μηκέτι ἐφέλκεσθαι 

5 δυνάμενος πάλιν εἰς τὸν πνεύμονα τὸ περιττὸν 

ἀντιμετερᾷ, δι᾽ οὗ πρὸς τὰ ἐκτὸς τὰ τῆς ἀποκρίσεως 
γίνεται, τῶν σωματικῶν μερῶν ἀντιπασχόντων ἀλ- 

λήλοις. ὅτε μὲν γὰρ διαστολὴ ὅτε δὲ συστολὴ 
γίνεται πνεύμονος, ταῖς ἀλλήλων ἀντιμεταλήψεσι 

τὸ πληρώσεώς τε καὶ κενώσεως γινομένης, ὡς τέσσαρας 

μὲν γίνεσϑαι κινήσεις περὶ τὸν πνεύμονα, τὴν μὲν 

πρώτην καϑ᾽ ἣν ἔξωϑεν ἀέρα δέχεται, τὴν δὲ δευ- 
τέραν καϑ' ἣν τοῦϑ᾽ ὅπερ ἐδέξατο ϑύραϑεν ἐχτὸς Β 
αὑτοῦ πρὸς τὸν ϑώρακα μετερᾷ, τὴν δὲ τρίτην 

ιὸ καϑ' ἣν τὸ ἀπὸ τοῦ ϑώρακος συστελλόμενον αὖϑιςο 
εἰς αὑτὸν ἐκδέχεται. τὴν δὲ τετάρτην καϑ' ἣν τὸ 
ἐξ ὑποστροφῆς ἐν αὐτῷ γινόμενον ϑύραξε ἐξερᾷ. 
τούτων δὲ τῶν κινήσεων δύο μὲν εἶναι διαστολάς, 
τὴν τ᾽ ἔξωϑεν τήν τ᾿ ἀπὸ τοῦ ϑώρακος" δύο δὲ 

0 συστολάς, τὴν μὲν ὅταν ὁ ϑώραξ ἐφ᾽ αὑτὸν τὸ 
πνευματικὸν ἑλκύσῃ, τὴν δ᾽ ὅταν αὐτὸς εἰς τὸν ἐκτὸς 
ἀέρα ἀποκρίνῃ" δύο γὰρ μόναι γίνονται περὶ τὸν 

ϑώρακα, διαστολὴ μὲν ὅταν ἀπὸ τοῦ πνεύμονος 
ἐφέλκηται, συστολὴ δ᾽ ὅταν τούτῳ πάλιν ἀνταποδιδῷ. 

8 ἐφ᾽ αὑτὸν Ὁ: ἐπ᾿ αὐτὸν 6 ὃ: ἀντιμεταρρεὶ 8 ὅτε 
δὲ συστολὴ 19 11 μὲν .ἀ6]: ᾿ὺ 12 τὸν ἔξωϑεν 1άθτὴ 
18 ἐχτὸς ἔ: ἐντὸς 14 αὐτοῦ οοἀᾶά. 10. Ἔ; μεταρρεῖ 
160 ἕ;: αὐτὸν 20 ἐφ᾽ αὑτὸν Ὁ ((0]]. 11πη. 2): ὑπ᾽ αὐτὸν 
24 ἐφέλκηται] δα. τὸ πνευματικὸν ἢ αὐοα δηηθη ΘΒ. 
Ῥοίοβὺ 
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Ο ΚΓ΄. Περὶ παϑῶν σωματικῶν καὶ εἰ συναλγεῖ 
τούτοις ἡ ψυχή. 

Οἱ Στωικοὴὺ τὰ μὲν πάϑη ἐν τοῖς πεπονϑόσι 
τόποις, τὰς δ᾽ αἰσϑήσεις ἐν τῷ ἡγεμονικῷ. 

᾿Επίκουρος καὶ τὰ πάϑη καὶ τὰς αἰσϑήσεις ἐν ὁ 
τοῖς πεπονϑόσι τόποιφς᾽ τὸ γὰρ ἡγεμονικὸν ἀπαϑέο. 

Στράτων καὶ τὰ πάϑη τῆς ψυχῆς καὶ τὰς αἰσϑή- 

σεις ἐν τῷ ἡγεμονικῷ οὐκ ἐν τοῖς πεπονϑόσι τό- 

ποις συνίστασϑαι. ἔν γὰρ ταύτῃ κεῖσϑαι τὴν 
ὑπομονήν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν δεινῶν καὶ ἀλγεινῶν καὶ το 
ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἀνδρείων καὶ δειλῶν. 

Ὀ 

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ. 

“4΄. Περὶ μαντικῆς. 

10 Πλάτων καὶ οἵ Στωικοὶ τῆν μαντικὴν εἰσάγουσι 

κατὰ τὸ ἔνϑεον, ὕπερ ἐστὶν ἐνθεαστικόν, καὶ τὸ τ 

ὀνειροπολικόν. οὗτοι τὰ πλεῖστα μέρη τῆς μαντικῆς 

ἐγκρίνουσι. 

Ξενοφάνης καὶ Επίκουρος ἀναιροῦσι τὴν μαντικήν. 
Πυϑαγόρας δὲ μόνον τὸ ϑυτικὸν οὐκ ἐγκρίνει. 

1 4].104 6 γὰρ] δὲ Ιάθπηγχ 9. ταύτῃ] τούτῳ Ζ6]]ΘΥ 8. 
Απαϊθημάσμ τῇ ψυχῇ τηοπϑὺ 1) 00]]. Βταρτη. 1 τν 10 καὶ 
ὥσπερ -- δειλῶν] “αὖ νϑγϊδιη ῬΥΪΟυ Τα Ἰθούϊομθτα ἱπο]αβ], 
πορ]οχιὺ οὼ Οδ]θηυβ᾽ ἢ 1ὅ ἐνθεαστικόν Ὦ: αὰδθ Ῥοξίθα 
Ἰϑρδθαηίαν γορὼ κατὰ ϑειότητα τῆς ψυχῆς, ὕπερ εἶπεν 
ἐνθουσιαστικόν οἸϊτηϊπαγί οὐτὰ ΚΝ 
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2 , Ν , " . 15) ᾿ 
“4ριστοτέλης καὶ Ζικαίαρχος τὸ κατ ἐνθουσιασμὸν 

μόνον παρεισάγουσι χαὶ τοὺς ὀνείρους. ἀϑάνατον 

μὲν εἶναι οὐ νομίζοντες τὴν ψυχὴν ϑείου δέ τινος 

μετέχειν αὐτήν. 

Β΄. Πῶς ὄνειροι γίνονται. 

Ζημόκριτος τοὺς ὀνείρους γίνεσϑαι χατὰ τὰς 

τῶν εἰδώλων παραστάσεις. 

Στράτων ἀλόγῳ φύσει τῆς διανοίας ἐν τοῖς 

ὕπνοις αἰσϑητικωτέρας μέν πῶς γινομένης, παρ᾽ 
αὐτὸ δὲ τοῦτο τῷ γνωστικῷ κινουμένης. 

“Ηρόφιλος τῶν ὀνείρων τοὺς μὲν ϑεοπνεύστους 

κατ᾽ ἀνάγκην γίνεσθαι" τοὺς δὲ φυσικούς. ἀνειδω- 

λοποιουμένης τῆς ψυχῆς τὸ συμφέρον αὑτῇ καὶ τὸ 

πρὺς τούτοις ἐσόμενον" τοὺς δὲ συγκραματικοὺς ἐκ 

τοῦ αὐτομάτου χατ᾽ εἰδώλων πρόσπτωσιν, ὅταν ἃ 
βουλόμεθα βλέπωμεν, ὡς ἐπὶ τῶν τὰς ἐρωμένας 
ὁρώντων ἐν ὕπνῳ γίνεται. 

Γ', Τίς ἡ οὐσία τοῦ σπέρματος. 90 

᾿Φριστοτέλης. σπέρμα ἐστὶ τὸ δυνάμενον κινεῖν 
ἐν ἑαυτῷ εἰς τὸ ἀποτελέσαι τι τοιοῦτον, οἷόν ἐστι 

᾿ ᾽ τ΄ ΄, τὸ ἐξ οὗ συνεκρίϑη. 

5. (ΧἈ]. 106 9 ῬυθΌποθυυβ: παρ᾽ αὐτὸ τοῦτο δὲ 
10 γνωστικῶς κινουμένης Ὁ. οὐ γνωστικῶς κινουμένης Ὁ 
11 ϑεοπνεύστους)] ϑεοπέμπτους Οδ]θηῦΒ 18 τῆς ὃ [Ό. ἢ: 
αὐτῇ (14 πρὸς τούτοις] πάντως ἢ) ὁΧ αα]θπο 10. συγκρι- 
ματικοὺς αδΙθηαΒ; 50}. νἱᾶ. συγκυρηματικοὺς 10. ἐκ τοῦ 
αὐτομάτου] 8601υ581ὺ ) 1 κατ᾽] καὶ κατ᾽ 171 ὁρώντων] 

- - ’, ΞΕ 

ΒΟΥΙΡΒ1 οὑτη Θοάθηῃ: ἐχόντων (ἐρώντων (816 18) 18 6]. 
107 19 ᾿Δριστοτέλης] οἷ, ν». 166, 12" 21 ἐξεκρίϑη. Μ. 
ἀπεκρίθη Ὁ : 
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Πυϑαγόρας ἀφρὸν τοῦ χρηστοτάτου αἵματος τὸ 

σπέρμα, περίττωμα τῆς τροφῆς, ὥσπερ τὸ αἷμα καὶ 

μυελόν. ; 

᾿λκμαίων ᾿ἐγκεράλου μέρος. 
Πλάτων μυελοῦ τοῦ νωτιαίου ἀπόρροιαν. 

᾿Επίκουρος ψυχῆς καὶ σώματος ἀπόσπασμα. 
Ζημόκριτος ἀφ᾽ ὅλων τῶν σωμάτων καὶ τῶν κυ- 

οιωτάτων μερῶν. οἷον ὀστῶν σαρκῶν καὶ ἰνῶν. 

Ζ4΄. Εἰ σῶμα τὸ σπέρμα. 

“Δεύκιππος καὶ Ζήνων σῶμα ψυχῆς γὰρ εἶναι 
ἀπόσπασμα. 

Πυϑαγόρας Πλάτων ᾿ΖΦριστοτέλης ἀσώματον μὲν 
εἶναι τὴν δύναμιν τοῦ σπέρματος ὥσπερ νοῦν τὸν 

κινοῦντα, σωματικὴν δὲ τὴν ὕλην τὴν προχεομένην. 

Στράτων καὶ ΖΙημόκριτος καὶ τὴν δύναμιν σῶμα" 

πνευματικὴ γάρ. 

Ε΄. Εἰ καὶ αἱ ϑήλειαι προΐενται σπέρμα. 

Πυϑαγόρας ᾿Επίκουρος Ζημόκριτος καὶ τὸ ϑῆλυ 

προϊεσϑαϊὶ σπέρμα" ἔχει γὰρ παραστάτας ἀπεστραμ- 
μένους" διὰ τοῦτο καὶ ὄρεξιν ἔχει παρὰ τὰς χρήσεις. 

᾿Δριστοτέλης καὶ Ζήνων ὕλην μὲν ὑγρὰν προΐε- 

σϑαν οἷονεὶ ἀπὸ τῆς συγγυμνασίας ἱδρῶτας, οὐ 

μὴν σπέρμα πεπτικόν. 
Ἵππων προΐεσϑαινι μὲν σπέρμα τὰς ϑηλείας οὐχ 

ἥκιστα τῶν ἀρρένων, μὴ μέντοι εἰς ξῳογονίαν 

ῶ τὸ] ἱπο]αεῦ ἢ. 8 οἷον --- ἰνῶν Ἰάθῃι Ῥαυθῖμι 6χ ΟἰἍ]6 10: 
ὁ γόνος τῶν σαρχῶν καὶ νῶν 9. ΟΔ].108 [10 εἶναι] δά. 
καὶ σώματος ἢ 560α οὗ ν». 462 ἢ 10 πνευματικὴν γάρ ΝΥ 
17 ὍΔ]. 109 ῶὅ ἥκιστα] ἧττον Ἡ, 

"9 0 
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τοῦτο συμβάλλεσθαι διὰ τὸ ἐκτὸς πίπτειν τῆς ὑστέ- 

ρας᾽ ὅϑεν ἐνίας προΐεσθαι πολλάκις δίχα τῶν ἀνδρῶν 

σπέρμα, καὶ μάλιστα τὰς χηρευούσας. καὶ εἶναι τὰ 
μὲν ὀστᾶ παρὰ τοῦ ἄρρενος τὰς δὲ σάρκας παρὰ 

5 τῆς θηλείας. 

ς΄, Πῶς αἱ συλλήψεις γίνονται. 

᾿Φριστοτέλης τὰς μὲν συλλήψεις γίνεσθαι προα- 

νελκομένης μὲν ὑπὸ τῆς χκαϑάρσεως τῆς μήτρας. 
τῶν δὲ καταμηνίων συνεπισπωμένων ἀπὸ τοῦ παν- 

τὼ τὸς ὄγκου μέρος τι τοῦ καϑαροῦ αἵματος, ᾧ συμβαί- Ὁ 

νειν τὸν τοῦ ἄρρενος γόνον᾽ μὴ γίνεσϑαι δὲ τὰς 

κυήσεις παρ᾽  ππ τῆς μήτρας ἢ ἐμπνευμά- 

: τον φόβον ἢ λύπην ἢ ἀσϑένειαν τῶν μωννο 

ἢ δι᾽ ἀτονίαν τῶν ἀνδρῶν. 

15 Ζ΄. Πῶς ἄρρενα γεννᾶται καὶ ϑήλεα. 

᾿Εμπεδοκλῆς ἄρρενα καὶ ϑήλεα γίνεσθαι παρὰ 

ϑερμότητα καὶ ψυχρότητα" ὅϑεν ἱστορεῖται τοὺς μὲν 

πρώτους ἄρρενας πρὸς ἀνατολῇ καὶ μεσημβρίᾳ γε- 

γενῆσϑαι μᾶλλον ἐκ τῆς γῆς, τὰς δὲ ϑηλείας πρὸς 

490 ταῖς ἄρκτοιο. 

Παρμενίδης ἀντιστρόφως᾽ τὰ μὲν πρὸς ταῖς 

ἄρκτοις ἄρρενα βλαστῆσαι. τοῦ γὰρ πυχνοῦ μετέ- 

χεὺν πλείονος τὰ δὲ πρὸς ταῖς μεσημβρίαις ϑήλεα 

παρὰ τὴν ἀραιότητα. 

8 ἐνίας Ὁ: ὀλίγας 10. καὶ δίχα ταϑ]ῦ Ιάθπα 8 
λιστα τὰς ΝΥ : τὰς μάλιστα 0 δ]. 110 10 ᾧ ᾿: ὡς 
ΠΠ (66; 111 22 1άθῃι: μετέχει 

ῬΙαΐατομὶ Μοταιΐα. ὙοΟΙ.Ύ. 95 

ΕΗ 
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“ἽΙππῶναξ παρὰ τὸ συνεστὼς καὶ ἰσχυρὸν ἢ παρὰ 

τὸ ῥευστικόν τε καὶ ἀσϑενέστερον σπέρμα. 
᾿ἀναξαγόρας Παρμενίδης τὰ μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν 

καταβάλλεσθαι εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τῆς μήτρας, τὰ δ᾽ 
ἐκ τῶν ἀριστερῶν εἰς τὰ ἀριστερά" εἰ δ᾽ ἐναλλαγείη ὃ 
τὰ τῆς καταβολῆς, γίνεσϑαι ϑήλξα. 

“εωφάνης, οὗ μέμνηται ᾿Δριστοτέλης, τὰ μὲν 
ἐκ τοῦ δεξιοῦ διδύμου τὰ δ᾽ ἔκ τοῦ ἀριστεροῦ. 

ΒΒ. ΜΔ εύκιππος διὰ τὴν παραλλαγὴν τῶν μορίων. 

καϑ' ἣν ὃ μὲν καυλὸν ἡ δὲ μήτραν ἔχει" τοσοῦτον 1ὸ 
γὰρ μόνον λέγει. 

Ζημόκριτος τὰ μὲν κοινὰ μέρη ἐξ ὁποτέρου ἂν 
τύχῃ. τὰ δ᾽ ἰδιάξοντα καὶ κατ᾽ ἐπικράτειαν. 

ἹἽἹππῶναξ, εἰ μὲν ἡ γονὴ κρατήσειεν, ἄρρεν" εἰ 

δ᾽ ἡ τροφή, ϑῆλυ. 1ῦ 

Η΄. Πῶς τέρατα γίνεται. 

᾿Εμπεδοκλῆς τέρατα γίνεσϑανι παρὰ πλεονασμὸν 

σπέρματος ἢ παρ᾽ ἔλλειψιν ἢ παρὰ τὴν τῆς κινήσεως 
ταραχὴν ἢ παρὰ τὴν εἰς πλείω διαίρεσιν ἢ παρὰ 

9060 τὸ ἀπονεύειν" οὕτω προειληφὼς φαίνεται δὄχεδόν τι 30 
πάσας τὰς αἰτιολογίας. 

Στράτων παρὰ πρόσϑεσιν ἢ ἀφαίρεσιν ἢ μετά- 
ϑεσιν ἢ πνευμάτωσιν. 

1 “Ιππῶναξ])] πῖο οὐ 8 7 (1. 14) ἴῃ ΘΧΘΙΗΡ] ΔΙῚ ἱπνθηὶϊῦ 
Αδίϊαβθ: τϑούθ ἩΊΡΡοι δρυᾶ Οθϑῃβουῖμ, ἃ. ἃ. ποῦ. ο. 7 Ὁ 
10. καὶ] ἢ καὶ οοἀᾶ, τε καὶ Ὁ 10. ἢ Μ ὃὅ ἕ: ἐναλλαγεῖ 
αὺ ἐναλλαγῆ 6 ϑήλεα] “νἱχ βαπατη" Ὁ 1 οἵ, Αὐϊϑύ. 46 
σθη. 8η. 4,.1. Ρ. 160, 288 18 καὶ] ᾿πο]αβιὺ Ὁ) οὐτῃ Ἰὰ 
16 ΟΔ]. 112 19 ταραχὴν ΟΔΙΘη5: ἀρχν 21 Τ᾿: ἀπο- 
λογίζς 28 ἐμπνευμάτωσιν Ὁ οὐτὰ ΘΔ] ἢο 
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Τῶν ἰατρῶν τινες παρὰ τὸ διαστρέφεσθαι τότε 
τὴν μήτραν ἐμπνευματουμένην. 

Θ΄. Διὰ τί γυνὴ πολλάκις συνουσιάξουσα οὐ 

συλλαμβάνει. 

οι Διοκλῆς ὁ ἰατρὸς ἢ παρὰ τὸ μηδ᾽ ὅλως ἐνέας 

σπέρμα προΐεσϑαν ἢ παρὰ τὸ ἔλαττον τοῦ δέοντος 
ἢ διὰ τὸ τοιοῦτον, ἐν ᾧ τὸ ξῳοποιητικὸν οὐκ ἔστιν᾽ 

ἢ διὰ ϑερμασίας ἢ ψύξεως ἢ ὑγρασίας ἢ ξηρότητος 

ἔνδειαν ἢ κατὰ παράλυσιν τῶν μορίων. 
10 Οἱ δὲ Στωικοὶ κατὰ λοξότητα τοῦ χαυλοῦ, μὴ Β 

δυναμένου τὸν γόνον εὐθυβολεῖν᾽ ἢ παρὰ τὸ ἀσύμ- 

μέτρον τῶν μορίων ὡς πρὸς τὴν ἀπόστασιν τῆς 

- μήτρας. 
᾿Ερασίστρατος παρὰ τὴ ὅ ΄λ 9 ρατος παρὰ τὴν μήτραν, ὅταν τύλους 

Ἵ , ΄ 9 ’ 5 - Νὴ ΄ ἔχῃ καὶ σαρκώδεις, ἢ ἀραιοτέρα ἡ τοῦ κατὰ φύσιν 
ἢ μικροτέρα. 

1 οι 

1΄. Πῶς δίδυμα καὶ τρίδυμα γίνεται. 

᾿Εμπεδοκλῆς δίδυμα καὶ τρίδυμα γίνεσϑαν κατὰ 

πλεονασμὸν καὶ περισχισμὸν τοῦ σπέρματος, 
Ὁ 4σκληπιάδης παρὰ τὴν τῶν σπερμάτων δια- 

φοράν, ὥσπερ τὰς κριϑὰς τὰς διστίχους καὶ τριστί- 

χους᾽" εἶναι γὰρ σπέρματα γονιμώτατα. 
᾿Ερασίστρατος διὰ τὰς ἐπισυλλήψεις, ὥσπερ ἐπὶ 

8 6δ]. 118 ἰ διὰ τὸ] διά τι ἢ 8 ξηρότητος] 6Χ 
Θδῖοπο δαα. πλεονασμὸν ἣ ΟοΥδίηθ8 12 ὡς] ἀ6]. ἢ, οἵ, Ῥ». 906 ἢ. 
1ὅ σαρκώσεις [) 6Χ τ. 1: σαρκώδης 10. εὐρυτέρα ΟΔ]Θ τ 
11 68]. 114 21 τὰς γοβίθυϊαβ δα. 6χ αϑίθθο ἢ. 28 6δ- 
Ἰθηπβ: συλλήψεις 

9. 

σ 
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5 τῶν ἀλόγων ξῴων᾽ ὅταν γὰρ ἡ μήτρα ἡ κεκαϑαρ- 
μένη. τότε ἐπισύλληψιν δέχεται. 

Οἱ Στωικοὶ παρὰ τοὺς ἐν τῇ μήτρᾳ τόπουςφ᾽ 

ὕταν γὰρ εἰς πρῶτον καὶ δεύτερον ἐμπέσῃ τὸ σπέρμα, 

τότε γίνεσϑαι τὰς ἐπισυλλήψεις καὶ τὰ δίδυμα καὶ 

τὰ τρίδυμα. 

14΄. Πόϑεν γίνονται τῶν γονέων αἷ ὁμοιώδεις καὶ 
τῶν προγόνων. 

᾿Εμπεδοκλῆς ὁμοιότητας γίνεσϑαι κατ᾽ ἐπικρά- 

τειαν τῶν σπερματικῶν γόνων, ἀνομοιότητας δὲ 

τῆς ἐν τῷ σπέρματι ϑερμασίας ἐξατμισϑείσης. 

Παρμενίδης, ὅταν μὲν ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ μέρους" 
τῆς μήτρας ὁ γόνος ἀποκριϑῇ, τοῖς πατράσιν" ὅταν 

δ᾽ ἀπὸ τοῦ ἀριστεροῦ. ταῖς μητράσιν. 

Οἱ Στωικοὶὺ ἀπὸ τοῦ σώματος ὅλου καὶ τῆς 
- , Χ ΄ Ν Χ ὡ ΄ ψυχῆς φέρεσϑαι τὰ σπέρματα, καὶ τὰς ὁμοιότητας 

ἀναπλάττεσϑαι ἐκ τῶν αὐτῶν γενῶν τοὺς τύπους 

καὶ τοὺς χαρακτῆρας, ὥσπερ ἂν εἰ ζωγράφον ἀπὸ 
τῶν ὁμοίων χρωμάτων εἰκόνα τοῦ βλεπομένου. 

"» ᾿ Ἁ ᾿ - , Ὁ μ᾿ δ 
προΐεσϑαι δὲ καὶ τὴν γυναῖκα σπερμα᾽ κἂν μὲν 

ἐπικρατήσῃ τὸ τῆς γυναικός, ὅμοιον εἶναι τὸ γεννώ- 
-“ "Ὁ 95 ἃ Χ -“ 9 Ζ -» ΄ Ἑ μενον τῇ μητρί" ἐὰν δὲ τὸ τοῦ ἀνδρός, τῷ πατρί. 

1 ἢ Ὦ: εἴη 22 οουγθοῖου ψοββίδηϊ: ἐπὶ σύλληψιν ἔρχε- 
ται (δέχεσϑαι 1)) 8 τόπους] κόλπους Ὁ 4 τὸ δαά. 
(ΑἸ Θητ8 ὕ τὰ δίδυμα καὶ 1) ᾿ ΘΑ 10 τὰς 
ὁμοιότητας] ΒθοἸ]αδιῦ ἢ οαμὰ ΒΘοκῖο ναυῖδπι Ἰθούϊομθτῃ 11π. 9 
6586. ΒΕΒΡΙΟΘΉΒ 11 γενῶν) γόνων γ6] μερῶν Ἰάθ1) 
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18Β΄. Πῶς ἄλλοις γίνονται ὅμοιοι οἵ γεννώμενοι 

καὶ οὐ τοῖς γονεῦσιν. 

Οἱ μὲν πλεῖστοι τῶν ἰατρῶν τυχικῶς καὶ ἐκ τοῦ 
αὐτομάτου, ὅταν διαψυχϑῇ τὸ σπέρμα καὶ τὸ τοῦ 

΄ 9 ἣν ὅ ἀνδρὸς καὶ τὸ τῆς γυναικός, ἀνόμοια γίνεσϑαι τὰ 

το 

1ὅ 

20 

παιδία. 

᾿Εμπεδοκλῆς τῇ κατὰ τὴν σύλληψιν φαντασίᾳ 
- Χ - ἊΝ, , ͵ Ν 

τῆς γυναικὸς μορφοῦσϑαι τὰ βρεέφη᾽ πολλάκις γὰρ 
»} , λ 2 ΄ 3 Τ »"͵ ἀνδριάντων καὶ εἰκόνων ἠράσϑησαν γυναῖκες, καὶ 

ὅμοια τούτοις ἀπέτεκον. 

Οἱ Στωικοὶ συμπαϑείᾳ τῆς διανοίας κατὰ ῥευ- 

μάτων εἰσκρίσεις καὶ ἀκτίνων οὐκ εἰδώλων γίνεσϑαι 
τὰς ἄλλων ὁμοιότητας. 

1Γ΄. Πῶς στεῖραν γίνονταν αἷ γυναῖκες καὶ ἄγονοι Εὶ 

οἱ ἄνδρεο. 

Οἱ ἰατροὶ στείρας γίνεσϑαι παρὰ τὴν μήτραν ἢ 

παρὰ τὸ πυκχνοτέραν εἶναι ἢ παρὰ τὸ ἀραιοτέραν ἢ 
παρὰ τὸ δκληροτέραν ἢ παρά τινας ἐπιπωρώδεις ἢ 

σαρχώσεις ἢ παρὰ μικροϑυμίαν ἢ παρ᾽ ἀτροφίαν ἢ 
παρὰ καχεξίαν ἢ παρὰ τὸ διαστρέφεσϑαι τὸν σχημα- 

τισμὸν ἢ διὰ παρασπασμόν. 

Διοκλῆς ἀγόνους τοὺς ἄνδρας ἢ παρὰ τὸ μηδ᾽ 
ὅλως ἐνίους σπέρμα προΐεσθαι ἢ παρὰ τὸ ἔλαττον 

τοῦ δέοντος᾽ ἢ παρὰ τὸ ἄγονον εἶναι τὸ σπέρμα ἢ 

1 68].116 8 ἐκ τοῦ αὐτομάτου 50Υρϑὶ οὐτὰ ΟΘα]θη0: 
αὐτομάτως ἔκ τοῦ 12 οὐκ εἰδώλων] οτα. (ἀδ]θηαβ. α6]. ὟΥ. 
ἢ καὶ εἰδώλων Ὁ 18 ἄλλων Ὁ: ἀλλήλων 14 68]. 111 
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907 χατὰ παράλυσιν τῶν μορίων ἢ κατὰ λοξότητα τοῦ 
- Ἁ ’ Ἁ ΄ 3 " καῖ 

καυλοῦ, μὴ δυναμένου τὸν γόνον εὐϑυβολεῖν. ἢ 

παρὰ τὸ ἀσύμμετρον τῶν μορίων πρὸς τὴν ἀπό- 

στασιν τῆς μήτρας. 

Οἱ Στωικοὶ αἰτιῶνται τὰς ἀσυμφύλους εἰς ἕκά- 

τερον τῶν πλησιαζόντων δυνάμεις τὲ καὶ ποιότητας" 

αἷς ὅταν συμβῇ χωρισϑῆναι μὲν ἀπ᾿ ἀλλήλων 

συνελθεῖν δ᾽ ἑτέροις ὁμοφύλοις, συνεκράϑη τὸ κατὰ 

φύσιν καὶ βρέφος τελεσιουργεῖται. 

14΄. Διὰ τί αἵ ἡμίονοι στεῖραι. 

᾿Δλκμαίων τῶν ἡμιόνων τοὺς μὲν ἄρρενας ἀγό- 

ψους παρὰ τὴν λεπτότητα τῆς ϑορῆς ἢ ψυχρότητα" 

τὰς δὲ ϑηλείας παρὰ τὸ μή ᾿ἀναχάσκειν᾽ τὰς μήτρας, 

οὕτω γὰρ αὐτὸς εἴρηκεν. 

᾿Εμπεδοκλῆς διὰ τὴν σμικρότητα καὶ ταπεινότητα 

καὶ στενότητα τῆς μήτρας. κατεστραμμένως προῦ- 

πεφυχυίας τῇ γαστρί, μήτε τοῦ σπέρματος εὐϑυ- 

βολοῦντος εἰς αὐτὴν μήτε, εἰ καὶ φϑάσειεν. αὐτῆς 

ἐχδεχομένης. 
Διοκλῆς δὲ μαρτυρεῖ αὐτῷ λέγων" ἐν ταῖς ἀνα- 

τομαῖς πολλάκις ἑωράκαμεν τοιαύτην μήτραν τῶν 

ἡμιόνων" καὶ ἐνδέχεσϑαι διὰ τοιαύτας αἰτίας καὶ 

τὰς γυναῖκας εἶναι στείρας. 

8 συγχαραϑῆναι -- τελεσιουργεῖσϑαι Ὁ 10 6Θα]. 118 
12 ϑορῆς Ὁ: ϑορῆς ὅ ἐστι σπέρματος Ιν. ἢ ἰἸᾶθ᾽ιη 18 τὰς 
μήτρας Ἰᾶθπι: τὰς μήτρας ὅ ἐστιν ἀναστομοῦσϑαι 

10 
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ΙΕ΄. Εἰ τὸ ἔμβρυον ξῷον. 

Πλάτων ξῷον τὸ ἔμβρυον καὶ γὰρ κινεῖσθαι 

ἐν τῇ γαστρὶ καὶ τρέφεσϑαι καὶ αὔξεσϑαι. 
Οἱ Στωικοὶ μέρος εἶναι αὐτὸ τῆς γαστρὸς οὐ 

ξῷον᾽ ὥσπερ γὰρ τοὺς καρποὺς μέρη τῶν φυτῶν 

ὄντας πεπαινομένους ἀπορρεῖν, οὕτω καὶ τὸ ἔμβρυον. 

᾿Εμπεδοκλῆς μὴ εἶναι μὲν ξῷον τὸ ἔμβρυον ἀλλ᾽ 
ἔμπνουν ὑπάρχειν ἐν τῇ γαστρί" πρώτην δ᾽ ἀναπνοὴν 

τοῦ ξῴου γίνεσϑαι κατὰ τὴν ἀποκύησιν, τῆς μὲν 

ἐν τοῖς βρέφεσιν ὑγρασίας ἀποχώρησιν λαμβανού- 

δης, πρὸς δὲ τὸ παρακενωϑὲν ἐπεισόδου τοῦ ἐκτὸς 
ἀερώδους γινομένης εἰς τὰ παρανοιχϑέντα τῶν 
ἀγγείων. 

Διογένης γεννᾶσϑαι μὲν τὰ βρέφη ἄψυχα ἐν Ὁ 

ὅ ϑερμασίᾳ δέ; ὅϑεν τὸ ἔμφυτον ϑερμὸν τὸ ψυχρὸν 
εὐθέως. προχυϑέντος τοῦ βρέφους. εἰς τὸν πνεύ- 
μονα ἐφέλκεσϑαι. 

ἩΗρόφιλος κίνησιν ἀπολείπει φυσικὴν τοῖς ἐμ- 

βούοις οὐ πνευματικήν. τῆς δὲ κινήσεως αἴτια 

νεῦρα᾽ τότε δὲ ξῷα γίνεσϑαι, ὅταν προχυϑέντα 

προσλάβῃ τι τοῦ ἀέρος. 

15΄. Πῶς τρέφεταν τὰ ἔμβρυα. 

Ζημόκριτος ᾿Επίκουρος τὸ ἔμβρυον ἐν τῇ μήτρα 

διὰ τοῦ στόματος τρέφεσϑαι" ὅϑεν εὐθέως γεννηϑὲν 

1 6]. 119 8 αὔξεσϑαι 1άθτῃ Ζ μὴ] 4Ὧ61]. Ὁ, δηΐα 
ἔμπνουν ὑγταπιϑροβυιῦ Καγβύθηθβ 8 ἄπνουν ἀδΙθπθβ 10 ἐν) 
περὶ Ἰάθηη 12 Ὁ: γενομένης 14 ἐνθερμανϑέντα (τγ6] ἔν- 
ἅγδερμα)ὴ δέ τάθτῃ ρυϑϑίθσ ῃηθοθββι αύθυῃ 1ὅ τὸ ψυχρὸν Οδ- 
Ἰθηυβ 117 Ὁ 6δχ θοᾶβθιῃ: ἐφέλκεται 95. ΟἸἜΠῚ 190 
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ἐπὶ τὸν μαστὸν φέρεσϑαι τῷ στόματι" εἶναι γὰρ καὶ 
ἐν τῇ μήτρᾳ ϑηλάς τινας καὶ στόματα, δι’ ὧν 
τρέφεται. 

Οἱ Στωικοὶ διὰ τοῦ χορίου καὶ τοῦ ὀμφαλοῦ" 

ὅϑεν τοῦτον εὐθέως ἀποδεῖν τὰς μαιουμένας καὶ δ 

ἀνευρύνειν τὸ στόμα, ἵνα ἑτέρα γένηται ἣ μελέτη 

τῆς τροφῆς. 

᾿Δλχμαίων δι᾽ ὅλου τοῦ σώματος τρέφεσϑαι᾽ ἀνα- 
λαμβάνειν γὰρ αὐτῷ ὥσπερ σπογγιᾷ τὰ ἀπὸ τῆς 

τροφῆς ϑρεπτικά. 10 

1Ζ΄. Τί πρῶτον τελεσιουργεῖται ἐν τῇ γαστρί. 

Οἱ Στωικοὶ ἅμα ὅλον γίνεσθαι. 
᾿Φριστοτέλης πρῶτον τὴν ὀσφὺν ὡς τρόπιν νεώς. 
᾿Δλχμαίων τὴν κεφαλήν, ἐν ἧ ἔστι τὸ ἡγεμονικόν. 

Οἱ ἰατροὶ τὴν καρδίαν, ἐν ἧἣ αἱ φλέβες καὶ αἵ τὸ 
ἀρτηρίαι. 

Οἱ δὲ τὸν μέγαν δάκτυλον τοῦ ποδός. 
"Ἄλλοι δὲ τὸν ὀμφαλόν. 

ΙΗ΄. Διὰ τί τὰ ἑπταμηνιαῖα γόνιμα. 

᾿Εμπεδοκλῆς,. ὅτε ἐγεννᾶτο τὸ τῶν ἀνθρώπων 30 

γένος ἐκ τῆς γῆς, τοσαύτην γενέσθαι τῷ μήκει τοῦ 

χρόνου διὰ τὸ βραδυπορεῖν τὸν ἥλιον τὴν ἡμέραν, 

ὁπόση νῦν ἐστιν ἡ δεκάμηνος᾽ προϊόντος δὲ τοῦ 

χρόνου, τοσαύτην γενέσϑαι τὴν ἡμέραν, ὁπόση νῦν 

1. Θεϊθηυβ: φέρεται 8 τρέφεσϑαι ᾿άθ1η) 9 αὐτὸ 
οοαα, 1. σπογγιᾷ 1): σπογγιὰ 11 τἀ8]. 12} 12 ἅμα 
ὕλον ἰάθτῃ: τοῖς πολλοῖς (Ὁ 19 6ἋΔ]. 122. οἵ, Βίο!. 1, 42, 18 
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ἐστιν ἡ ἑἕπτάμηνος᾽' διὰ τοῦτο καὶ τὰ δεκάμηνα 

γόνιμα καὶ τὰ ἑπτάμηνα, τῆς ἼΌΒΕΟΕ, τοῦ κόσμου 
οὕτω μεμελετηκυίας, αὔξεσϑαι ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἣ τίϑε- 

ται νυκτὶ τὸ βρέφος. 

Τίμαιος δ᾽ οὐ δώδεκα μῆνάς φησιν, ἐννέα δὲ 
νομίξζεσϑαι παρὰ τὰς ἐπιδσχέσεις τῶν μηνιαίων τῆς 

πρώτης συλλήψεως" οὕτω καὶ τὰ ἑἕπτάμηνα νομί- 

ξεσϑαι, οὐκ ὄντα ὅδπτάμηνα᾽ ἔγνω τε γὰρ καὶ μετὰ 

τὴν σύλληψιν πόσαι καϑάρσεως. 

Πόλυβος Ζ]ιοκλῆς οἱ ᾿Εμπειρικοὶ καὶ τὸν ὄγδοον 908 

μῆνα ἴσασι γόνιμον, ἀτονώτερον δέ πῶς τῷ πολ- 

λάκις διὰ τὴν ἀτονίαν πολλοὺς φϑείρεσθϑαι" καϑο- 
λικώτερον δὲ μηδένα βούλεσϑαι τὰ ὀχτάμηνα τρέ- 
φειν, γεγενῆσϑαι δὲ πολλοὺς ὀχταμηνιαίους ἄνδρας. 

Ὁ δ᾽ ᾿Δφρφιστοτέλης καὶ ἹἹπποχράτηδ φασίν. ἐὰν 
ἐχπληρωϑῇ ἣ μήτρα ἐν τοῖς ἑπτὰ μησί, τότε προ- 

κύπτειν καὶ γεννᾶσϑαι γόνιμα" ἐὰν δὲ προκύψῃ 
Ἁ Ἁ Ψ ; 9 - -Ὁ 3 - Ἁ 

μὲν μὴ τρέφηται δε, ἀσϑενοῦντος τοῦ ὀμφαλοῦ διὰ 

τὸ ἐπίπονον αὐτῷ γεγενῆσϑαι τὸ κύημα, τότε 

τὸ ἔμβρυον ἄτροφον εἶναι" ἐὰν δὲ μείνῃ τοὺς ἐννέα 
μῆνας ἕν τῇ μήτρᾳ, προκῦψαν τότε δλόκληρόν ἐστι. 

Πόλυβος ἕχατὸν ὀγδοήκοντα δύο καὶ ἥμισυ 
ἡμέρας γίνεσϑαι εἰς τὰ γόνιμα" εἶναι γὰρ ἑξάμηνον. 

8 γοβῦ ἡμέρᾳ Βριιδγ! Βιαύπτ 1), 1ὐθ1ι Ροβὺ οὐ (118. 8). 
ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἡ τίκτεται νῦν Χ. Ἐονίαββθ: ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ 
[Ἢ μόνῃ ἢ σὺν} Ἧι τίϑεται νυκτὶ 6 τῆς πρώτης] ῬΥγ86- 
τα Ι δε 146. 1). τὰ (τμα]ῖπι τὰς) πρὸ τῆς ΟαΙθησβ τϑοῖθ αὖ υἱᾷ. 
8 ἔγνω τε] ἐνίοτε Μ. γίνονται 1} 9 πόσαι καϑάρσεως] 
πως αἵ καϑάρσεις ὟὟ. ποσαὶ καϑάρσεις Ὁ {Π ἴσασι) φασι 
( ἸΔΟΟΌαΒ 11 σοΌδΘαΒ: : γεγεννῆσϑαι ..19 αὐτῷ Ἰάθιη: 
αὐτὸν ααὖὺ αὐτὴν 0. τὸ ὃ 928 ἑξάμηνα Ὁ 

Β 
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ὅτε καὶ τὸν ἥλιον ἀπὸ τροπῶν ἐν τοσούτῳ χρόνῳ 
παραγίνεσϑαι" λέγεσθαι δ᾽ ἑπταμηνιαίους διὰ τὸ 
τὰς ἐλλειπούσας ἡμέρας τούτου τοῦ μηνὸς ἐν τῷ 

ἑπτὰ προσλαμβάνεσϑαι" τὰ δ᾽ ὀχταμηνιαῖα μὴ ξῆν, 
ὅταν προχύψῃ μὲν τῆς μήτρας τὸ βρέφος. ἐπὶ πλέον 
δ᾽ ὁ ὀμφαλὸς βασανισϑῇ᾽ ἄτροφος γὰρ γίνεται ὡς 
τοῦ τρέφοντος αἴτιος. 

Οἱ δὲ μαϑηματικοὶ τοὺς ὀχτὼ μῆνας ἀσυνδέτους 
φασὶν εἶναι πάσης γενέσεως. τοὺς δ᾽ ἑπτὰ συνδετι- 
κούς᾽ τὰ δ᾽ ἀσύνδετα ξώδιά ἐστιν. ἐὰν τῶν οἶκοδε- 

σποτούντων ἀστέρων τυγχάνῃ ἐὰν γάρ τις τούτων 
τὴν ξωὴν καὶ τὸν βίον κληρώσηται. δυστυχεῖς καὶ 

ἀχρόνους σημαίνει" ἀσύνδετα δ᾽ ἐστὶ ζῴδια ὀκτὼ 
ἀριϑμούμενα. οἷον κριὸς πρὸς σκορπίον ἀσύνδετος, 
ταῦρος πρὸς τοξότην ἀσύνδετος, δίδυμοι πρὸς αἰγό- 

κερῶν, καρκίνος πρὸς ὑδροχόον, λέων πρὸς ἰχϑύας, 

παρϑένος πρὸς κριόν" διὰ τοῦτο καὶ τὰ ἕπτάμηνα 

ὄντα καὶ δεχάμηνα γόνιμα εἶναι" τὰ δ᾽ ὀκτάμηνα 

διὰ τὸ ἀσύνδετον τοῦ χόσμου φϑείρεσϑαι. 

Ὁ 1Θ΄. Περὶ ξώων γενέσεως, πῶς ἐγένοντο ξῷα, καὶ 
εἰ φϑαρτά. 

Καϑ᾽ οὺς μὲν γενητὸς ὁ κόσμος, γενητὰ τὰ ξῷα 
καὶ φϑαρτά εἰσιν. 

2 ἑπταμηνιαῖα Ὁ ΙὈ. διὰ τὸ οογγαοίον ) ϑβίδη1: ὅταν 
110υ]. ὅτι ΒΘοῖαβ 0 ἄτροφον γὰρ γίνεσϑαι 1) οὕτη αΔ]Θη0 
10. ὡς τοῦ τρέφοντος αἴτιος] σ]οδδθιηδ γἱᾶ. 6556 12 κλη- 
ρώσῃ Ὁ οὐὑτῃ α]θη0ο 11 κριὸν) δά. ξυγὸς πρὸς ταῦρον Ὁ) 
19 κόσμου] κύκλου ᾿ᾶδθῃ, 20 (Δ]. 128 . 28 εἰσιν] τη} πὶ 
ἐστιν 
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Οἱ περὶ ᾿Επίκουρον, καϑ’ οὺς ἀγένητος. ἐκ μετα- 
βολῆς τῆς ἀλλήλων γεννᾶσϑαι τὰ ξῷα᾽ μέρη γὰρ 

εἶναι τοῦ κόσμου ταῦτα. ὡς καὶ ᾿ἀναξαγόρας καὶ 
Εὐριπίδης 

᾿ϑνήσκει δ᾽ οὐδὲν τῶν γιγνομένων. 
διακρινόμενον δ᾽ ἄλλο πρὸς ἄλλο 
μορφὰς ἑτέρας ἀπέδειξεν." 

᾿Δναξίμανδρος ἐν ὑγρῷ γεννηθῆναι τὰ πρῶτα 
ξῷα, φλοιοῖς περιεχόμενα ἀκανϑώδεσι" προβαινού- 

σης δὲ τῆς ἡλικίας ἀποβαίνειν ἐπὶ τὸ ξηρότερον 

καὶ περιρρηγνυμένου τοῦ φλοιοῦ ἐπ᾽ ὀλίγον χρόνον 
μεταβιῶναι. 

᾿Εμπεδοκλῆς τὰς πρώτας γενέσεις τῶν ξῴων καὶ 

φυτῶν μηδαμῶς ὁδλοχλήρους γενέσϑαι. ἀσυμφυέξσι 

ὃὲ τοῖς μορίοις διεξευγμένας, τὰς δὲ δευτέρας 

συμφυομένων τῶν μερῶν εἰδωλοφανεῖς, τὰς δὲ 

τρίτας τῶν ἀλληλοφυῶν" τὰς δὲ τετάρτας οὐκέτι 

ἐκ τῶν ὁμοίων οἷον ἐκ γῆς καὶ ὕδατος, ἀλλὰ δι᾽ 

ἀλλήλων ἤδη, τοῖς μὲν πυκνωϑείσης τῆς τροφῆς, 

τοῖς δὲ καὶ τῆς εὐμορφίας τῶν γυναικῶν ἐπερεϑισμὸν 
τοῦ σπερματικοῦ κινήματος ἐμποιησάσης. τῶν δὲ 

ζῴων πάντων τὰ γένη διακριϑῆναι διὰ τὰς ποιὰς 

8 ταῦτα ΟΔ]ΘπαΒ: τούτου ὅ Νάῶθοκ. ῥ. 638 ΤῈ ΩΝ 
οὐδὲν τῶν γιγνομένων εταα. Ὁ ὁχ αδΊθπο 6 διακρινόμε- 
νον 1΄θῃ οχ Θοῦθῃ: μεταμειβόμενα εὐαὖ μεταμισγόμενα 
1Ὁ. πρὸς ἄλλου 0) 1 ἑτέρας ἰάθη 6χΣ Θδ]6ηῸ 10. ἀπέ- 
δειξεν 1άθ7ὴ ΘΧ ΡΒΙ]ΟΠΘ: ἔδειξεν 17 ὁλοφυῶν Κατβίθητβ 
18 ὁμοίων] οἰκείων ἂν. στοιχείων Ὁ 19 τῆς τροφῆς Ὁ: 
τοῖς δὲ καὶ τοῖς ζώοις τροφῆς 22. ΒουΙθθηάαμη δαὺ δια- 
Ἀριϑέντα δαῦὺ Ῥᾶμ]ο ροβὺ καὶ τὰ μὲν 

Ε Κα 
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γώ. Ὰ . κ ΄ ᾽ κή- δὴ ᾿ ς Ν κράσεις" τὰ μὲν οἰκειότερα εἰς τὸ ὕδωρ τὴν ὁρμὴν 
Ἐ' ἔχειν, τὰ δ᾽ εἰς ἀέρα ἀναπνεῖν, ὅσ᾽ ἂν πυρῶδες ἔχῃ 

τὸ πλέον, τὰ δὲ βαρύτερα ἐπὶ τὴν γῆν, τὰ δ᾽ ἰσό- 
μοιρα τῇ κράσει πᾶσι τοῖς ϑώραξι πεφωνηκέναι. 

Κ΄. Πόσα γένη ξῴων καὶ εἰ πάντα αἰσϑητὰ καὶ λογικά. 

Ἔστι πραγματεία ᾿Δριστοτέλους, ἐν ἧἣ τέσσαρα 
γένη ξῴων φησί, χερσαῖα ἔνυδρα πτηνὰ οὐράνια 
καὶ γὰρ τὰ ἄστρα ξῷα λέγεσϑαι καὶ τὸν κόσμον 

καὶ τῶν γηΐνων ζῷον λογικὸν ἀϑάνατον. 

Ζημόκριτος ᾿Επίκουρος τὰ οὐράνια ἧἥ. 

᾿Δναξαγόρας πάντα τὰ ζῷα λόγον ἔχειν τὸν 

ἐνεργητικόν, τὸν δ᾽ οἱονεὶ νοῦν μὴ ἔχειν τὸν πα- 
ϑητικόν, τὸν λεγόμενον τοῦ νοῦ ἑομηνέα. 

909 Πυϑαγόρας Πλάτων λογικὰς μὲν εἶναι καὶ τῶν 
ἀλόγων ζῴων καλουμένων τὰς ψυχάς, οὐ μὴν λογι- 

κῶς ἐνεργούσας παρὰ τὴν δυσχρασίαν τῶν σωμάτων 

καὶ τὸ μὴ ἔχειν τὸ φραστικόν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν 
πιϑήκων καὶ τῶν κυνῶν νοοῦσι μὲν γὰρ οὗτοι οὐ 

ΤΩ ’ 

φράζουσι δε. 

1 τὰ μὲν] ἀαα, ὑγρὰ Ὁ 10. οἰκειότερα] οἰκειοτέραν 
ΠαΘΡηοβ, οἰκειότερον Ὦ 2 ἀναπνεῖν] ἀναπτῆναι Ὦ. 
ἀνατείνειν Ὁ 10. ὅσ᾽ ἂν ΠυαΘΌποΙαΒ: ἕως ἂν 4 τοῖς 
ϑώραξι] τοῖς χώροις 10. ξυμπεφωνηκέναι αὶἬ ὅ 648]. 124. 
ΘΟ: 1... 4.8. 1 6 ἔστι --- ἐν ἦ] ϑοτὰμι Ἰοοο Πλάτων καὶ 
᾿Δριστοτέλης Ὁ εχ (ἀαθῃο 1 φασί ἰάθτῃ ..8 ἄστρα 
Θαϊθπαβ. ϑύοραθα ἰΌ. τὸν κόσμον ὟΥ οχ ϑίορδθο: κόσμον 
9. χαὶ τῶν γηΐνων] καὶ τὸν ἔνϑιεον ϑύοθαθαβ. καὶ τὸν κόσ- 
μον καὐτὸν ἔνϑεον Ὁ. Βουῦ. καὶ τὴν γῆν εἶναι 10 γροϑὺ 
οὐράνια 186. ἱπάϊοαγιῦ Ζ6]ΠΘτα8. Πθθ586 οὐκ ἐγκρένει γ68] μὴ 
λογικὰ εἶναι οθὐμδοῦ Ὁ 12 παϑητικὸν] “σουγαρύαμι: 1η}6]]6- 
σομᾶυβ ν᾽ ἀούαν 5ὑοϊοουιηι προφοριπὸς λόγος᾽ Ὁ. Ἐογί. ἐνερ- 
γητικόν οὐ Ῥαυ]ο απίθ παϑητικόν :τϑνοοῦσν ΟδΙΘπα8: λαλοῦσι 

οι 
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Διογένης μετέχειν μὲν αὐτὰ τοῦ νοητικοῦ μέρος, 
διὰ δὲ τὸ τὰ μὲν πυχνότητι τὰ δὲ πλεονασμῷ τῆς 
ὑγρασίας μήτε διανοεῖσϑαι μήτ᾽ αἰσϑάνεσϑαι, προσ- 
φερῶς αὐτὰ διακεῖσϑαι τοῖς μεμηνόσι, παραπεπαι- 

5 χότος τοῦ ἡγεμονικοῦ. 

ΚΑ΄. Ἔν πόσῳ χρόνῳ μορφοῦται τὰ ξῷα ἐν 
γαστρὶ ὄντα. 

᾿Εμπεδοκλῆς ἐπὶ μὲν τῶν ἀνθρώπων ἄρχεσϑαι 
τῆς διαρϑρώσεως ἀπὸ ἕκτης καὶ τριακοστῆς. τελει- 

τὸ οὔσϑαι δὲ τοῖς μορίοις ἀπὸ πεντηκοστῆς μιᾶς δεούσης. 

᾿“σκληπιάδης ἐπὶ μὲν τῶν ἀρρένων διὰ τὸ ϑερ- 
μότερα εἶναι τὴν διάρϑρωσιν γίνεσϑαι ἀπὸ ἕχτης 

καὶ εἰκοστῆς, πολλάκις δὲ καὶ ἐνδοτέρω" πληροῦσϑαι 
δ᾽ ἐντὸς τῆς πεντηκοστῆς τοῖς μορίοις" ἐπὶ δὲ τῶν 

ϑηλυχῶν ἐν διμήνῳ διαρϑροῦσθαι ἐν τετραμήνῳ 

δὲ τελειοῦσϑαινι διὰ τὸ ἐνδεῖν τοῦ ϑερμοῦ" τὰ δὲ 
τῶν ἀλόγων ξῴων ὁλοτελῇ παρὰ τὰς συγκράσεις 
τῶν στοιχείων. 

μι οι 

ΚΒ΄. Ἔκ ποίων συνίσταται στοιχείων ἕκαστον τῶν 
80 ἐν ἡμῖν γενικῶν μορίων. 

᾿Εμπεδοκλῆς τὰς μὲν σάρκας γεννᾶσϑαι ἐκ τῶν 

ἴσων τῇ κράσει τεττάρων στοιχείων" τὰ δὲ νεῦρα 

1 νοητικοῦ μέρος : νοητοῦ καὶ ἀέρος 1101], ἀπᾶθ νοητι- 
κοῦ ἀέρος ὟΥ 8 προσφερῶς ἕ: προσφερῶς δ᾽ ἩΗΐϊπο Θηΐτη 
Ἰποιριῦ ΦΡΟΔΟΒΙ5 4 παραπεπαικότος ἢ: παρεπεπταιπότος 
ὃ .α]..196 10 ἀπὸ] ἐπὶ }56Πθγὰ8 11 1: ϑερμότατα 
18 πληροῦσϑαι] τελειοῦσϑαι ἸᾶθθἨ 14 ἐντὸς ᾿᾽-: ἐν τοῖς 
10. τοῖς Ιάϑθπηη 10. ἐπὶ δὲ τῶν ϑηλέων ἀδθηθβ 1 διμήνῳ] 
δα, μὲν Τ)᾽ΟΘΏΠΘΙῸΒ 19 68]. 126 22 ἴσων ΑὟΗ͂: ἔσω 
Τιοοῦτη οΟΥΙΟῚὺ ἴω: κατ᾽ ἰσοκράτειαν τῶν τεττάρων στ. 1Ὁ 

Β 
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πυρὸς καὶ γῆς, ὕδατι διπλασίονι μιχϑέντων" τοὺς 

δ᾽ ὄνυχας τοῖς ζῴοις γεννᾶσϑαι, τῶν νεύρων καϑὸ 

τῷ ἀέρι συνέτυχε περιψυχϑέντων᾽ ὀστᾷ δὲ δυεῖν 
μὲν ὕδατος καὶ τῆς ἔσω γῆς, τεττάρων δὲ πυρὸς 
καὶ γῆς τοσούτων συγκραϑέντων μερῶν" ἱδρῶτα δὲ 

καὶ δάκρυον γίνεσϑαι τοῦ σωματικοῦ οὕτως “ἢ. 

ΚΙΓ. Πότε καὶ πῶς ἄρχεται ὃ ἄνϑρωπος τῆς 
τελειότητος. 

᾿Ηράκλειτος καὶ οὗ Στωικοὶ ἄρχεσϑαι τοὺς ἀνθρώ- 

πους τῆς τελειότητος περὶ τὴν δευτέραν ἑβδομάδα, 
περὶ ἣν ὃ σπερματιχὸς κινεῖται ὀρρός᾽ τὰ γὰρ 

δένδρα ἄρχεται τότε τελειότητος, ὅταν ἄρχηται 

γεννᾶν τὰ σπέρματα, ἀτελῆ δ᾽ ἐστὶν ἄγονα καὶ 
ἄκαρπα ὄντα᾽ τέλειος οὖν τότε ἄνϑρωπος. περὶ δὲ 
τὴν δευτέραν ἑβδομάδα ἔννοια γίνεται καλοῦ τε καὶ 
καχοῦ καὶ τῆς διδασκαλίας αὐτῶν. 

ΚΔ΄. Πῶς ὕπνος γίνεται καὶ ϑάνατοο. 

᾿λκμαίων ἀναχωρήσει τοῦ αἵματος εἰς τὰς 

αἱμόρρους φλέβας ὕπνον γίνεσθαί φησι, τὴν δ᾽ 

1 ἐκ πυρὸς ΝΥ“ οχ αα]θῃΠ0 [Ἰῦ. καὶ 1άθ: οχ βοάθῃ 
10. ὕδατι διπλασίονι μιχϑέντων ἢ: τὰ διπλασίονα μιχϑέντα 
8 δυεῖν ὟΝ: δοκεῖ 4 τῆς ἔσω γῆς) οοτταρία. τῶν ἴσων 
ἀέρος ΝΥ. τῶν ἴσων γῆς Ὃ ὅ καὶ γῆς τοσούτων ὙὟ: γῆς 
τούτων ατδθ 461.) [1Ὁ. δὲ 0 τοῦ σωματικοῦ οὕτως] ταυἐ1]ὰ. 
Ἐογύ. τοῦ αἵματος τηκομένου καὶ τῷ λεπτύνεσϑαι διαχεομένου 
1 Οδ]. 1217 καὶ πῶς] οτη. 1άθγὴ 11 κινεῖται 1ᾶθηι: κρένε- 
ται ᾿ἴυτ]. ἐκκρίνεται Μ φῬγο δ Ὀ1Πθυ 10. τὰ γὰρ] καὶ γὰρ 
τὰ ἀδ]θθθθ 18 ἀτελῆ --- ἄνϑρωπος] ἱπο]αϑ10 Ὁ. 117 6]. 128 
19 ὁμόρους |1Ὀγ] 
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ἐξέγερσιν διαχύσει. τῇ δὲ παντελεῖ ἀναχωρήσει 
θάνατον. 

Ἐμπεδοκλῆς τὸν μὲν ὕπνον καταψύξει τοῦ ἐν 
τῷ αἵματι ϑερμοῦ συμμέτρῳ γίνεσθαι, τῇ δὲ παν- 

5 τελεῖ ϑάνατον. 

Ζιογένης. εἰ ἐπὶ πᾶν τὸ αἷμα διαχεόμενον πλη- 
, Χ λ ἤ Χ 2.Π| 5 » “- ΄ ρώσει μὲν τὰς φλέβας τὸν δ᾽ ἐν αὐταῖς περιεχό- 

ἱἕξνον ἀέρα ὥσει εἰς τὰ στέρνα καὶ τὴν ὑποκειμένην 
,ὔ “ -» 7. ς 

γαστέρα, ὕπνον γεγενῆσθαι καὶ ϑερμότερον ὑπάρ- 

1οὸ χειν τὸν ϑώρακα᾽ ἐὰν δ᾽ ἅπαν τὸ ἀερῶδες ἐκ τῶν 
φλεβῶν ἐκλίπῃ, ϑάνατον συντυγχάνειν. 

Πλάτων οἵ Στωικοὶ τὸν μὲν ὕπνον γίνεσϑαι 

ἀνέσει τοῦ αἰσϑητικοῦ πνεύματος οὐ κατ᾽ ἀναχαλα- 

σμόν, καϑάπερ ἐπὶ τῆς γῆς. φερομένου δ᾽ ὡς ἐπὶ 
τὸ ἡγεμονικὸν μεσόφρυον᾽ ὅταν δὲ παντελὴς γένηται 
ἡ ἄνεσις τοῦ αἰσϑητικοῦ πνεύματος. τότε γεγενῆ- 

σϑαι ϑάνατον. 

1 σι 

ΚΕ΄. Ποτέρου ἐστὶν ὕπνος καὶ ϑάνατος, ψυχῆς 
ἢ σώματος. 

2 ἊΖ4ριστοτέλης κοινὸν μὲν τὸν ὕπνον σώματος 
καὶ ψυχῆς" αἴτιον δ᾽ αὐτῷ τὸ ἀναϑυμιαϑὲν ὑγρὸν 

“ Ν 

1 διαχύσει; τῇ δὲ παντελεῖ ἀναχωρήσει : διάχυσιν τὴν 
δὲ “παντελῆ ἀναχώρησιν 4 τῇ δὲ παντελεῖ ἕ: ἢ παντελεῖ 
6 ἐὰν --- πληρώσῃ --- ὥσῃ Ὁ 1 Βθροκίαβ: αὐτοῖς 9 γίγνε- 
σϑαι 4 Πλάτων; Στράτων οὔ ἀδίηαθ ἐπιπολῆς ῬΙῸ 
γῆς αἴαπθ ἢ τὸ μεσόφρυον Οογβϑίπαβ 14 ἐπὶ τῆς γῆς] Ἐπι- 
γένης ὕδοπθογιβ. ἐπὶ τῆς μέϑης ΒΌΒΡΙΟ. Ὦ, βΒ6α. ἢ. ». 8170: 
ἀναχαλωμένην τὴν γῆν ὑπὸ τοῦ πυρὸς 106 ΘαΙθπαδ: παν. 
τελῶς 16 ἜΝ ὨὈ 18 6]. 129 10. Χο τῇ 
21 αἴτιον δ᾽ ΟδΙΘητ5: ἔστι δ᾽ αἴτιον ααὺ ἔστι δ᾽ 10. αὖ- 
τοῦ Ἰ1Ὀ1] 

᾿" 
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ἀπὸ τοῦ ϑώρακος εἰς τοὺς περὶ τὴν κεφαλὴν τόπους 

ἐκ τῆς ὑποκειμένης τροφῆς ἢ τὸ ἐν τῇ καρδίᾳ περι- 

ψυχϑὲν ϑερμόν. τὸν δὲ ϑάνατον εἶναι παντελῆ 
κατάψυξιν. ϑάνατον δ᾽ εἶναι μόνου τοῦ σώματος 

οὐ ψυχῆς" ταύτης γὰρ οὐχ ὑπάρχει ϑάνατος. 
910 ᾿ναξαγόρας κατὰ κόπον τῆς σωματικῆς ἐνερ- 

γεβίας γίνεσϑαι τὸν ὕπνον" σωματικὸν γὰρ εἶναι τὸ 

πάϑος οὐ ψυχικόν" εἶναι δὲ καὶ ψυχῆς ϑάνατον τὸν 
διαχωρισμόν. 

“εύκιππος οὐ μόνον δώματος γίνεσϑαι. ἀλλὰ 

κράσει τοῦ λεπτομεροῦς πλείονι τῆς ἐχκχράσεως τοῦ 

᾿ψυχικοῦ ϑερμοῦ, τὸν πλεονασμὸν αἴτιον ϑανάτου" 

ταῦτα δ᾽ εἶναι πάϑη σώματος οὐ ψυχῆς. 
᾿Εμπεδοκλῆς τὸν ϑάνατον γεγενῆσϑαι διαχωρι- 

σμὸν τοῦ πυρώδους καὶ γεώδους, ἐξ ὧν ἡ σύγκρισις 

τῷ ἀνθρώπῳ συνεστάϑη" ὥστε κατὰ τοῦτο κοινὸν 
εἶναι τὸν ϑάνατον σώματος καὶ ψυχῆς" ὕπνον δὲ 
γίνεσϑαι διαχωρισμὸν τοῦ πυρώδους. 

Κα΄. Πῶς ηὐξήϑη τὰ φυτὰ καὶ εἰ ζῷα. 

Πλάτων ᾿Εμπεδοκλῆς καὶ τὰ φυτὰ ἔμψυχα ξῷα᾽" 
φανερὸν δὲ χαὶ ἀπὸ τοῦ σαλεύεσϑαι καὶ ἐντετα- 

4 τοῦ] 661. Ὁ ὅ ταύτης -- ϑάνατος] Ἃ61]. Ἰάθια 
6 κατὰ κόπον] δοορδϑιῦ 6Χ Οδ]Θη0 10 οὐ μόνον σώμα- 
τος κξ] ἔογῦ. ὕπνον --- γίνεσϑαι ἅμ᾽ ἐκκρίσει --- πλείονι" τῆς 
δ᾽ ἐκκρίσεως τοῦ --- ϑερμοῦ - ϑανάτου 11 κράσει] ἐκκρέ- 
σεν ἩθΘΙμιβοθί 8 10. ἐκκρέσεως ΒοοκίαβΒ. εἰσκρίσεως Ὦ 
12 τὸν] τὸν δὲ Ὁ 14 γίγνεσϑαι Ἰάθῃη 10. τη] τὴ 
διαχωρισμῷ Βῖο οὖ ρᾷι]ο ροϑβῦ 16 καὶ γεώδους δᾶ. Ἦ, 
16 κατὰ τοῦτον ἸᾶοηθἨἐ} 19 64]. 180. δον. 1,38 20 Ἐμπε- 
δοκλῆς] Θαλῆς ΟδΙομὰβ ἴὉ. ξῷα 1άθηη: καὶ ξῷα 
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μένους ἔχειν τοὺς κλάδους καὶ ἐν ταῖς ἐπαναγωγαῖς 

εἴκειν καὶ πάλιν σφοδρῶς ἀναχαλᾶσϑαι, ὥστε καὶ 

συνανέἕλκειν βάρη. 
᾿Δριστοτέλης ἔμψυχα μὲν οὐ μὴν ξῷα᾽ τὰ γὰρ 

ξῷα ὁρμητικὰ εἶναι καὶ αἰσϑητικά, ἔνια δὲ καὶ λογικά. 
Οἱ Στωικοὶ δὲ καὶ οἱ ᾿Επικούρειοι οὐκ ἔμψυχα" 

τινὰ γὰρ ψυχῆς δομητικῆς εἶναι καὶ ἐπιϑυμητικῆς, 

τινὰ δὲ καὶ λογικῆς" τὰ δὲ φυτὰ αὐτομάτως πως 

κεκινῆσθαι οὐ διὰ ψυχῆς. 
᾿Εμπεδοκλῆς πρῶτα τὰ δένδρα τῶν ξῴων ἕκ γῆς 

ἀναδῦναί φησι, πρὶν τὸν ἥλιον περιαπλωϑῆναι καὶ 
πρὶν ἡμέραν καὶ νύκτα διακριϑῆναν" διὰ δὲ συμ- 
μετρίαν τῆς κράσεως τὸν τοῦ ἄρρενος χαὶ τοῦ 9ή- 

λεος περιέχειν λόγον" αὔξεσϑαι δ᾽ ὑπὸ τοῦ ἐν τῇ γῇ 
ϑερμοῦ διαιρουμένου, ὥστε γῆς εἶναι μέρη, καϑάπερ 

καὶ τὰ ἔμβρυα τὰ ἐν τῇ γαστρὶ τῆς μήτρας μέρη" 

τοὺς δὲ καρποὺς περιττώματα εἶναι τοῦ ἐν τοῖς 
φυτοῖς ὕδατος καὶ πυρός᾽ καὶ τὰ μὲν ἐλλιπὲς ἔχοντα 

τὸ Ἐ θη: ἐξικμαξομένου αὐτοῦ τῷ ϑέρει, ΕΡΉ 

ροεῖν, τὰ δὲ πλεῖον ἐν το ὥσπερ ἐπὶ τῆς 
δάφνης καὶ τῆς ἐλαίας καὶ τοῦ φοίνικος" τὰς δὲ 

διαφορὰς τῶν χυμῶν παραλλαγὰς τῆς πολυμερξίας 

1 ἐπαγωγαῖς ϑιοΟθαΘαβ ῷ σφοδρῶς ΟδΊθπα5: σπονδιὸς 
8 συνανέλπειν βάρη 146η1: συντελεῖν (συνϑέλειν 3) 4 μὴν 
Θοραθαβ: μὲν ὅ ἔνια δὲ καὶ ἰάθη: δὲ καὶ 9 κεκινῆσϑαι 
αδββοπᾶι: γεγενῆσθαι 1107]. κινεῖσϑαι Ὁ 11 ἀναφῦναι ΟΘδ- 
Ἰθππβ ἰὉ. περιπολεῖν 1ά τη. περικυχλωϑῆναι Η 12 ΒΗ: συμ- 
μετρίας Ἰ1011. ἀσυμμετρίαν Ὁ 14 ὑπὸ (ἀδΙαπαβ: ἀπὸ 1 δια- 
θαιουμένου Καγβύθπυβ. διαιρόμενα Ὁ). διαιρομένου 58.015 δϑῦ 
1τ᾽ περιττώματα εἶναι τοῦ (ἰδΙθηπβδ: περιττεύματα εἶναι 
20 πλεῖον ὟΥ : πλείονα 

ῬΙαΐδτοῦὶ Μοτα]ΐα. ὙΟ].ΎΥ͂. 94 
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Ὦ καὶ τῶν φυτῶν γίνεσϑαι, διαφόρους ἐχόντων τὰς 
ἀπὸ τοῦ τρέφοντος ὁμοιομερείας,. ὥσπερ ἐπὶ τῶν 
ἀμπέλων" οὐ γὰρ αἵ διαφοραὶ τούτων χρηστικὸν 

οἶνον ποιοῦσιν, ἀλλ᾽ αἵ τοῦ τρέφοντος ἐδάφους. 

ΚΖ΄. Περὶ τροφῆς καὶ αὐξήσεως. 

Ἐμπεδοκλῆς τρέφεσϑαι μὲν τὰ ζῷα διὰ τὴν 
ὑπόστασιν τοῦ οἰκείου, αὔξεσθαι δὲ διὰ τὴν παρου- 
σίαν τοῦ ϑερμοῦ., μειοῦσϑαι δὲ καὶ φϑίνειν διὰ 
τὴν ἔκλειψιν ἑκατέρων" τοὺς δὲ νῦν ἀνθρώπους τοῖς 
πρώτοις συμβαλλομένους βρεφῶν ἐπέχειν τάξιν. 

᾿Δναξαγόρας τρέφεσϑαιν μὲν ἘΞ 
, Υ [ω Ψ Υ͂ ’, -Ὁ , ἃ 

ΚΗ΄. Πόϑεν αἱ ὀρέξεις γίνονται τοῖς ξῴοις καὶ 

αἱ ἡδοναί. 
2 - Ἂ Ἁ Ἂν , ,ὔ - ’ 

Ἐμπεδοκλῆς τὰς μὲν ὀρέξεις γίνεσϑαι τοῖς ξῷοις 

χατὰ τὰς ἐλλείψεις τῶν ἀποτελούντων ἕκαστον στοι- 

χείων., τὰς δ᾽ ἡδονὰς ἐξ ὑγροῦ καὶ τὰς τῶν κινδύνων 

καὶ ὁμοίων κινήσεις, τὰς δ᾽ ὀχλήδσεις καὶ τὰς Ἔ ἘΞ 

ΚΘ΄. Πῶς γίνεται πυρετός, καὶ εἰ ἐπιγέννημά ἐστι. 

᾿Ερασίστρατος ὁρίζεται τὸν πυρετὸν οὕτως" πυρε- 

τός ἐστι κίνημα αἵματος παρεμπεπτωκότος εἰς τὰ 

1 φυτῶν ΘΔ ΙθπαΒ: χυμῶν ααὺ αἰτίων 10. ΒΘοκίαβ: 
διαφορὰς 8 χρηστὸν τὸν οἶνον [Ὁ 4 αἵ τοῦ τρέφοντος 
Υ: ἐκ τοῦ τρέφεσϑαι Ἱ οἰκείου] δα. ὑγροῦ {950 πθυτ5 
11 ροϑὺ μὲν, 10) ἰοϑίθ, 180. ἀποῦαπι γϑυβαστη δῦ 1ῃ Ν, 
ΒΘΒα ΙΔ] ΓΘΥΪῸ8 1ῃ οοά. Ματο. Οοάθχ δαξοιη ἘΣ οἰΐατα ᾿ἄνα- 
ξαγόρας τρέφεσϑαι μὲν οὔθ 16 τὰς δ᾽ ἡδονὰς κέ] ζοτῦ. 
τὰς δὲ ἡδονὰς ἐξ ὑγροῦ (οἰκείου) κατὰ τὰς τῶν ἀκινδύνων καὶ 
ὁμοίων κινήσεις τὰς δ᾽ ὀχλήσεις καὶ τὰς ἀλγηδόνας κατὰ τὰς 

τῶν ἁλλοτρίων καὶ ἐναντίων ῬδΥῦϊπι οὐτη 8115, οἵ, Ρ. 668 ἃ 
117 ροβϑὺ καὶ τὰς “βραῦϊατμη βοϑα ]] ΓΘ. 18. ὙΘΥΒ5. τ] πασπυαῦ 
οοα, Μδτο. ΕΗ’ Ὁ 18 64].181 20 αδ]οπυβ: παρεμπεπτωπὸς 
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τοῦ πνεύματος ἀγγεῖα ἀπροαιρέτως γινόμενον" κα- Εὶ 

ϑάπερ γὰρ ἐπὶ τῆς ϑαλάττης, ὅταν μηδὲν αὐτὴν 
κινῇ. ἠρεμεῖ, ἀνέμου δ᾽ ἐμπνέοντος βιαίου παρὰ 

φύσιν, τότε ἐξ ὅλης κυκλεῖται, οὕτω καὶ ἐν τῷ 

σώματι ὅταν κινηϑῇ τὸ αἷμα, τότε ἐμπίπτει μὲν 
εἰς τὰ ἀγγεῖα τῶν πνευμάτων, πυρούμενον δὲ ϑεο- 

μαίνει τὸ ὅλον σῶμα. ἀρέσκει δ᾽ αὐτῷ καὶ ἐπι- 

γέννημα εἶναι ὃ πυρετὸς δ. 
Ζιοκλῆς δέ φησιν" ὄψις ἀδήλων τὰ φαινόμενα" 

ἐστι δέ, οἷς φαινομένοις δρᾶται ὃ πυρετὸς ἐπιγενό- 

μενος, τραύματα καὶ φλεγμοναὶ καὶ βουβῶνες. 

“΄. Περὶ ὑγείας καὶ νόσου καὶ γήρως. 911 

“4λκμαίων τῆς μὲν ὑγείας εἶναι συνεκτικὴν τὴν 

ἰσονομίαν τῶν δυνάμεων, ὑγροῦ ξηροῦ ψυχροῦ 

ϑερμοῦ πικροῦ γλυκέος καὶ τῶν λοιπῶν" τὴν δ᾽ ἐν 
αὐτοῖς μοναρχίαν νόσου ποιητικήν" φϑοροποιὸν γὰρ 

ἑχατέρου μοναρχίχα᾽ καὶ νόσων αἰτία. ὡς μὲν ὑφ᾽ 
ἧς, ὑπερβολὴ ϑερμότητος ἢ ψυχρότητος" ὡς δ᾽ ἐξ 
ἧς, διὰ πλῆϑος ἢ ἔνδειαν. ὡς δ᾽ ἐν οἷς, ἢ αἷμα 

4 κυκᾶτοι ὃ 8 γΡοβὺ πυρετὸς 80. 8680 18 6 }185 
ΥΘΙΒᾺΒ ἴπ Μ ὉΠ]18 νΟΟΘΌ}1 τὼ οοα. Μαῖο. πα]1ὼ ἴθ Εὶ 
10 ἔστι δὲ οἷς Ὁ: ἐπὶ δὲ τοῖς 11 βουβῶνες] ρῬοδβὺ Βδπο 
γοῦθὴ Μ ἀο8 ὙΘΥΒῸΒ σϑοῖο5 ΤΟΙ Πα αὖ, οοα. Μίαγο. ὈΘ5561Ω, 
ἘΣ 1811" ἄρχῃ 12 (21: 199. 59. Ὁ ΕΙΟΡ. Η]ΟΥ: 101 Ἂ 
Ῥ5611ὰ5 ὁ. 86 18 τὴν δίοθαθαβ 16 ϑερμοῦ Ἠϊὸ μαθοὲ 
ΘίοθδΘα8, Ροϑὺ ὑγροῦ ἘΡΗ Ἷ τι μοναρχίαν. Ῥ561188 Ὁ. νό- 
σῶν αἰτία] νόσον συμπίπτειν Ιᾶάθτὰ 10. ὑφ᾽ ἧς] ὑφέξω ΠΌΤ]. 
ὑφ᾽ οὗ δίοθθθαβϑ 18 καὶ ψυχρότητος Ῥβ611ὰ5. " ξηρότητος 
ϑυοθαθυβ 10. ἐξ ἧς] ἐξ οὗ δ οθδουβ ον ἔνδειαν!" 
τροφῆς ἢ ἔνδειαν Ἰάθγη. οἷον ἡ ἔνδεια (βοΥ. νᾶ. σιτίων ἢ 
ἔνδειαν) ῬΒ6115 
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ἐνδέον ἢ ἐγκέφαλος" τὴν δὲ ὑγείαν τὴν σύμμετρον 
τῶν ποιῶν κρᾶσιν. 

Ζιιοκλῆς πλείστας τῶν νόσων δι᾽ ἀνωμαλίαν τῶν 

ἐν τῷ σώματι στοιχείων καὶ τοῦ καταστήματος. 
᾿Ερασίστρατος τὰς νόσους διὰ πλῆϑος τροφῆς 

καὶ δι’ ἀπεψίας καὶ φϑοράν, τὴν δ᾽ εὐταξίαν καὶ 

αὐτάρκειαν εἶναι ὑγείαν. 
Οἱ Στωικοὶ συμφώνως τὸ γῆρας γεγενῆσϑαι διὰ 

τὴν τοῦ ϑερμοῦ ἔλλειψιν" οἵ γὰρ αὐτοὶ πλέον ἔχον- 

τὲς τὸ ϑερμὸν ἐπὶ πλεῖον γηρῶσιν. 

᾿Δσκληπιάδης Αἰὐἰϑίοπάς φησι ταχέως γηράσκειν 

ἐτῶν τριάκοντα διὰ τὸ ὑπερϑερμαίνεσϑαν τὰ σώ- 
ματα ὑπὸ τοῦ ἡλίου διαφλεχϑέντας᾽" ἐν Βρεττανίᾳ 

ἑχατὸν εἴκοσιν ἐτῶν γηρᾶν διὰ τὸ κατεψῦχϑαι μὲν 

τοὺς τόπους, ἐν ἑαυτοῖς δὲ στέγειν τὸ πυρῶδες" τὰ 

μὲν γὰρ τῶν Αἰϑιόπων σώματά εἰσιν ἀραιότερα 
διὰ τὸ ἀναχαλᾶσϑαι ὑπὸ τοῦ ἡλίου, τὰ δ᾽ ὑπὸ τῶν 
ἄρχτων πυκνά, διὰ τοῦτο οὖν καὶ πολυχρόνια. 

10 

1ὅ 

1 ἐνδέον] Β0Υ, νἱᾶ. ἢ τὰ (αυοα Θχοιἀ θυ ῬΤΟΡίοΣ αἷῳ Α) 
ἔνδον, ϑίοθδδι ἢ μυελὸν ρ]οδβοτηδ νἱὰ. δα ἢ ἐγκέφαλον βα 1586. 
Η15 αα. οχ Ῥ56110 (ραγύϊτη ὃχ ϑύοΌΔΘ0) Ὁ Πδ86ο: ἐν γὰρ ((. δὲ) 
τούτοις ποτὲ κάκ τῶν ἔξωϑεν αἰτιῶν ὑδάτων ποιῶν (καὶ τῶν 
ἔσωϑεν ἔτι ὑδάτων φυτῶν 1. 6. ποῶν ῬΕΘ]18) ἢ χώρας ἢ 
τόπων (ταλ] τη κόπων) ἢ (00 ἢ εαα, Π) ἀνάγκης ἢ τῶν τού- 
τοις παραπλησίων 4 πκαταστήματος ἀέρος ΟΔ]Θ 8 ὃ δι 
ῬΒ61105 10. φϑοράν ἰβθηθυιβ: φϑορᾶς 1 ὑγείαν] ὑγείας 
περιποιητικά Ὁ ΟΧ 5610 8 γίγνεσθαι ὃ 9 αὐτοὶ" αὐτοῦ ιΣ 
αὐτὸ Ὁ 10 τὸ θερμὸν] Βθοϊαβουπηῦ ἢ 12 ἐτῶν τριά- 
κοντὰ Ὁ: ἔτη τριάκοντα 18 ἐν] τοὺς δὲ ἐν (δ θμτ8 
15 1ἴῶ ΒΟΥΙΡΒῚ 6Χχ αδ]θμο: τὰ μὲν γάρ εἰσιν ἀραιότ. τῶν Αἰϑ.. 
(τὰ) σώματα 11 ὑπὸ Οαϊθηυβ: ἀπὸ 
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Α΄. 
Διὰ τί τὸ ϑαλάττιον ὕδωρ οὐ τρέφει τὰ δένδρα; 

Πότερον δι’ ἣν αἰτίαν οὐδὲ τῶν ξῴώων τὰ χερ- 
σαῖα; ξῷον γὰρ ἔγγειον τὸ φυτὸν εἶναι, οἵ περὶ 
Πλάτωνα καὶ ᾿Αναξαγόραν καὶ ΖΙημόκριτον οἴονται" 

οὐ γὰρ διότι τοῖς ἐναλίοις φυτοῖς τρόφιμόν ἐστι 

καὶ πότιμον ὥσπερ τοῖς ἰχϑύσιν, ἤδη καὶ τὰ ἐν τῇ 

χέρσῳ φυτά τε καὶ δένδρα τρέφει᾽ οὔτε γὰρ ἐν- 

δύεται ταῖς ῥδίξαις ὑπὸ πάχους οὔτ᾽ ἀναφέρεται ὑπὸ 
βάρους" ὅτι δ᾽ ἐμβριϑές ἔστι καὶ γεῶδες. ἄλλοις τὲ 

πολλοῖς ἀποδείκνυται καὶ τῷ μᾶλλον ἀνέχειν καὶ 

ὑπερείδειν τὰ πλοῖα καὶ τοὺς κολυμβῶντας᾽ ἢ μά- 
λιστα μὲν βλάπτεται ξηρότητι τὰ δένδρα ξηραντικὸν 

ὃξΣ τὸ ϑαλάττιον; ὅϑεν πρός γ8ὲ τὰς σήψεις οἵἉ 

ἅλες βοηϑοῦσι. καὶ τὰ σώματα τῶν λουσαμένων ἐν 
ϑαλάττῃ ξηρὰν εὐθὺς ἴσχει καὶ τραχεῖαν τὴν ἐπι- 

φάνειαν. ἢ τὸ μὲν ἔλαιον τοῖς φυτοῖς πολέμιον καὶ 

φϑείρει τὰ προσαλειφόμενα; μετέχει δὲ πολλῆς ἡ 

ϑάλαττα λιπαρότητος᾽ διὸ συνεξάπτει, καὶ παραι- 

νοῦμεν εἰς τὰς φλόγας μὴ ἐμβάλλειν ϑαλάττιον 

ὕδωρ. ἢ γέγονεν ἄποτον καὶ πικρὸν τὸ ὕδωρ, ὡς 

᾿Φριστοτέλης φησίν, ἀναμίξει κατακεκαυμένης γῆς; 

Ὁ 13 Τ ΦΥΣΙΚΑῚ 6 Πλάτωνα] οἵ. ΤΊ. Ῥ». 908 
7 οὐ γὰρ οὐ ἤδη καὶ τὰ --- τρέφει] οὔ. ΡΥ. τῇ. τρία. οὖ 
οτηϊὑθπᾶδ, νἹἀθηῦιῦ 9 οὔτε Ὠοθῆποσιβ: οὐδὲ 1ὅ α- 
λάττιον οἴἶθο1 6χ βλάπτον τυ. τι. ὕσθιη. τῆς ϑαλάσσης ὕδωρ 
οθὐθυῖ 28 ᾿Δριστοτέλης] Ῥ. 8ὅ8, 148 

.} 
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καὶ γὰρ ἡ κονία γίγνεται, γλυκέος ὕδατος εἰς τέφραν 

ἐμπεσόντος, ἡ δὲ διάλυσις ἐξίστησι καὶ φϑείρει τὸ 
χρηστὸν καὶ πότιμον, ὡς ἐν ἡμῖν οἱ πυρετοὶ τὸ 

Ε' ὑγρὸν εἰς χολὴν τρέπουσιν. ἃ δ᾽ ἱστοροῦσιν ἐν τῇ 
᾿Ερυϑρᾷ ϑαλάσσῃ βλαστάνειν ὑλήματα καὶ φυτά, 
καρπὸν μὲν οὐδένα φέρει τρέφεται δὲ τοῖς ποτα- 
μοῖς πολλὴν ἐμβάλλουσιν ἰλύν" ὅϑεν οὐ πρόσω τῆς 

γῆς ἀλλὰ πλησίον ἔχει τὴν γένεσιν. 

Β΄ 

Διὰ τέ μᾶλλον ὑπὸ τῶν ὑετίων ἢ τῶν ἐπιρρύτων ὑδάτων τὰ 
δένδρα καὶ τὰ σπέρματα πέφυκε τρέφεσϑαι; 

Πότερον, ὡς “αῖτος ἔλεγε, τῇ πληγῇ τὰ ὕμβρια 

διιστάντα τὴν γῆν πόρους ποιεῖ καὶ διαδύεται μᾶλ- 

λον εἰς τὴν ῥίξαν᾽ ἢ τοῦτο μὲν οὐκ ἀληϑές, ἀλλ᾽ 
912 ἔλαϑε τὸν Δαῖτον ὅτι καὶ τὰ λιμναῖα φυτά, τύφη 

καὶ φλέως καὶ ϑρύον, ἀναυξῇ καὶ ἀβλαστῆ μένει, 
᾿ , “ 3. ᾿ Χ Χ ΨΕῚ μὴ γενομένων ὄμβοων καϑ' ὥραν" τὸ δὲ τοῦ ᾿Ζρι- 

στοτέλους ἀληϑές, ὅτι πρόσφατόν ἔστι καὶ νέον 
ἰν4 Χ ΟῚ ς ΟἹ Ἁ Ἂ Χ ᾿ - 
ὕδωρ τὸ ὑόμενον ξωλον δὲ καὶ παλαιὸν τὸ λιμναῖον; 

ἢ καὶ τοῦτο πιϑανὸν μᾶλλον ἢ ἀληϑές ἐστι; τὰ γὰρ : 

πηγαῖα καὶ ποτάμια νάματα πρόσφατα μέν ἐστι καὶ 

νδογενῆ᾽ “ποταμοῖς γὰρ δὶς τοῖς αὐτοῖς οὐκ ἂν 
ἐμβαίης᾽ ὥς φησιν Ηράκλειτος, ἕτερα γὰρ ἐπιρρεῖ 

ὕδατα" τρέφει δὲ καὶ ταῦτα τῶν ὀμβρίων χεῖρον. 
5.53 5 - ΄ " Χ 7 δ δ Ἀν; 5 -" 
ἀρ᾽ οὖν κοῦφόν ἔστι τὸ ἐκ ΖΙιὸς ὕδωρ καὶ ἀερῶδες 

4 ἱστοροῦσιν] οἵ, Ρ]η. Ν. Η. 18, 2ὅ 12 Λαῖτος ὃ ὨΪὸ 
οὐ τηΐσω: λάϊτος, οἵ. ΜαΒ]]6υ. 4 Ρ. 48388ϑ-ι ὀὀὀ 1 τύφη ϑομμῃοὶ- 
ἄδθτιδβ: τέφη 28 Ἡράκλειτος] Βγνγαῦθυ. Ρ. 16 
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καὶ πνεύματι μεμιγμένον ὁδηγεῖταί τὲ καὶ ἀνα- Β 

πέμπεται ταχέως εἰς τὸ φυτὸν ὑπὸ λεπτότητος, διὸ 

καὶ πομφόλυγας ποιεῖ τῇ ἀναμίξει τοῦ ἀέρος" ἢ 
τρέφει μὲν μάλιστα κρατούμενον ὑπὸ τοῦ τρεφο- 

5 μένου (τοῦτο γάρ ἐστι πέψις" ἀπεψία δὲ τοὐναντίον, 

ὅταν ἰσχυροτέρα τοῦ παϑεῖν ἢ) καὶ μεταβάλλον τὰ 
λεπτὰ καὶ ἁπλᾶ καὶ ἄχυμα μᾶλλον, οἷόν ἐστι τὸ 

ὄμβριον ὕδωρ; γεννώμενον γὰρ ἐν ἀέρι καὶ πνεύ- 

ματι καϑαρὸν καὶ ἀμιγὲς κάτεισι" τὰ δὲ πηγαῖα καὶ 
τοτῇ γῆ καὶ τοῖς τόποις ὁμοιούμενα, δι᾽ ὧν. ἔξεισι, 
πολλῶν ἀναπίμπλαται ποιοτήτων. δι᾽ ἃς ἧττόν ἐστιν 

εὔτρεπτα καὶ βράδιον αὑτὰ παρέχει τῇ πέψει μετα- 
βάλλειν εἰς τὸ τρεφόμενον" τῶν δ᾽ ὀμβρίων τὸ Ὁ 
εὔτρεπτον αἷ σήψεις κατηγοροῦσιν, εὐσηπτότερα γάρ 

ιὸ ἐστι τῶν ποταμίων καὶ φρεατιαίων: ἡ δὲ πέψις 

ἔοικεν εἶναι σῆψις, ὡς ᾿Εμπεδοκλῆς μαρτυρεῖ λέγων 

“οἶνος ὑπὸ φλοιοῦ πέλεται σαπὲν ἐν ξύλῳ ὕδωρ᾽. 

ἢ πάντων ἑτοιμότατόν ἔστι καὶ ῥᾷστον αἰτιάσασϑαι 

τὸ γλυκὺ τῶν ὀμβοίων καὶ χρηστόν, ἐκπεμπόμενον 

οὐ εὐθὺς ὑπὸ τοῦ πνεύματος; διὸ καὶ τὰ ϑρέμματα 

τούτων ἀπολαύει προϑυμότερον, καὶ οἵ βάτραχοι 

προσδοκῶντες ὄμβρον ἐπιλαμπρύνουσι τὴν φωνὴν 

ὑπὸ χαρᾶς, ὥσπερ ἥδυσμα τοῦ λιμναίου τὸ ὑέτιον 

προσδεχόμενοι καὶ σπέρμα τῆς ἐκείνων γλυκύτητος" Ὁ 
9οὅ ὃν γὰρ καὶ τοῦτο ποιεῖταν σημεῖον ὑετοῦ μέλλοντος 

΄ρατος εἰπών 

11 ΜυΊ]ΔΟῊ. 1 υ. 9 νϑ. 2838 10. ὑπὸ Χ: ἀπὸ Ὁ. φλοιῷ 
τάθυα 21 τούτων Νἥ: τούτοις διαὖὺ ταύτης 26 Ἄρατος] 
ῬΠδΘη. γν8. 946 
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“ἡἦ μάλα δείλαιαι γενεαί, ὕδροισιν ὄνειαρ, 
αὐτόϑεν ἐκ λίμνης πατέρες βοόωσι γυρίνων.ἢ 

ἸΝ 

Διὰ τί παραβάλλουσι τοῖς ϑρέμμασιν ἅλας οἵ νομεῖς; 

Πότερον. ὡς οἱ πολλοὶ νομίζουσι, πλήϑους τρο- 

φῆς ἕνεκα καὶ τοῦ παχύνειν; τήν τε γὰρ ὄρεξιν ἡ 

δοιμύτης ἐκκαλεῖται καὶ τοὺς πόρους ἀναστομοῦσα 

μᾶλλον ὁδοποιεῖ τῇ τροφῇ πρὸς τὴν ἀνάδοσιν᾽" διὸ 

Ἑ καὶ τοὺς ἰσχνοὺς καὶ τοὺς ἀτρόφους ᾿“πολλώνιος ὃ 
ς ,ὕ ΡΟΝ ὁ ᾿ " Ἁ - , 
Ηροφίλειος ἔκξλευξ μὴ γλυκεῖ μηδὲ χονδρῷ τρέφειν 

ἀλλὰ τοῖς ταριχευτοῖς καὶ ὑφαλμυρίξουσιν, ὧν ἡ 
λεπτότης, ὥσπερ ἐντρίχωμα γενομένη, τὰ σιτία τοῖς 

σώμασι διὰ τῶν πόρων προστίϑησιν, ἢ μᾶλλον 
ὑγιείας ἕνεκα καὶ συγκοπῆς πλήϑους τὸν ἅλα λείχειν 

ἐθίζουσι τὰ βοσκήματα; νοσεῖ γὰρ ἄγαν πιαινόμενα, 

τὴν δὲ πιμελὴν τήχουσιν οἱ ἅλες καὶ διαχέουσιν" 

ὅϑεν εὐμαρῶς καὶ ῥαδίως ἀποδέρουσιν αὐτὰ σφά- 
ξἕαντες᾽ ἡ γὰρ κολλῶσα καὶ συνδέουσα τὸ δέρμα 
πιμελὴ λεπτὴ καὶ ἀσϑενὴς γέγονεν ὑπὸ τῆς δριμύ- 

τητος. λεπτύνεται δὲ καὶ τὸ αἷμα τῶν τὸ ἅλας λει- 

ΒῬ χόντων οὐδὲ πήγνυται τὰ ἐντός. ἁλῶν μιγέντων. 

1 ἦ μᾶλλον οὖ ν5. 2 ἐξ ὕδατος Ατοὺ! 10: ΙὈ. δείλαιαι 
Θυθρηθταβ: δειλαὶ 12 ἐντρίχωμα] ἔντριμμα ΚοΟΘΟΒΊγιΒ. 
ὡσπερεὶ ϑρίγκωμα ΤοΘΒηΘτιΒ. 60]]. Ρ. θ8ὅ "Ὁ. ᾿Εντρέχωμα Ὦ. 1. 
ΪΒ1 ΤᾺ]1ΟΥ 6556 γἱᾶ, ρ11]ὰ5. (ρου 8) βαθῦαβ ἴῃ Ὁ]ΌΥ6Β5. Ῥ1105 
θη] ΟΥ̓ 68. ΒΟΙ5Β15 ΑἸ Ότπ15 Π] πὶ ΠΠΘῸ 1 ΘΠ ΘΧΌΤΩ ὉΘΥ ΟὩ]ΟΘΟΙ ΤΩ 
Γουϑυϊ πε, απῶϑ Βα θα] ρου αθυαῦ, [0 1115 ὑσαϊοϊο αύαν. Ἐαϊπ5- 
τηοαϊ ἐντριχώματι δάμπιο ἀρ πο8. ΘΟ] ΟΘΟΙΔΥ11 αὐπηῦαν 
10 Ἡροφίλειος ἔ: ἡροφίλου (ηροφέλιο ἀπὸ ᾿10Ὁ. ογαϑῶ ροϑῦ ὸ 
Όυρίῃ. ρυ. τι.) οἵ, Αὔμρῃ. 18, θ888. [ἰὉ. χόνδρῳ:; 14 ἕ: ὑγείας 
90 τὸ ἅλας] τὸν ἅλα δ! ἅλας 10. διαλειχόντων ΕΘ] 

μ᾿ 0 
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σκόπει δέ, μὴ καὶ γονιμώτερα καὶ προϑυμότερα 
πρὸς τὰς συνουσίας" καὶ γὰρ αἷ κύνες κύουσι ταχέως 

τάριχος ἐπεσϑίουσαι,. καὶ τὰ ἁληγὰ τῶν πλοίων 
πλεδίους τρέφει μῦς διὰ τὸ πολλάκις συμπλέκεσθαι. 

Δι. 

Ζιὰ τί τῶν ὀμβρίων ὑδάτων εὐαλδέστερα τοῖς σπέρμασι τὰ 

μετὰ βροντῶν καὶ ἀστραπῶν, ἃ δὴ καὶ ἀστραπαῖα καλοῦσι: 

Πότερον ὅτι πνευματώδη διὰ τὴν τοῦ ἀέρος 
ταραχὴν καὶ ἀνάμιξιν, τὸ δὲ πνεῦμα τὴν ὑγρότητα 

κυνοῦν μᾶλλον ἀναπέμπει καὶ ἀναδίδωσιν" ἢ βρον- 
τὰς μὲν καὶ ἀστραπὰς ποιεῖ τὸ ϑερμὸν ἐν τῷ ἀέρι 918 

πρὸς τὸ ψυχρὸν μαχόμενον, διὸ χειμῶνος ἥκιστα 

βροντᾷ μάλιστα δ᾽ ἔαρος καὶ φϑινοπώρου διὰ τὴν 
ἀνωμαλίαν τῆς κράσεως, ἡ δὲ ϑερμότης πέπτουσα 

τὸ ὑγρὸν προσφιλὲς ποιεῖ τοῖς βλαστάνουσι καὶ 
ὠφέλιμον" ἢ μάλιστα μὲν ἔαρος βροντᾷ καὶ ἀστράπτει 

διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν, τὰ δ᾽ ἐαρινὰ τῶν ὑδάτων 
ἀναγκαιότερα τοῖς σπέρμασι πρὸ τοῦ ϑέρους. ὅϑεν 

ἡ πλεῖστον ὑομένη τοῦ ἔαρος χώρα χαϑάπερ ἡ ἐν 
Σικελίᾳ πολλοὺς καὶ ἀγαϑοὺς καρποὺς ἀναδίδωσιν; 

ΕΠ’ 

Ἁ ’ » - 9 Ἃ »"ὝἪ» ᾽ “ [κ Ψἤ Α 

Διὰ τί τῶν χυμῶν, ὀχτὼ τῷ γένει ὄντων, ἕνα μόνον, τὸν 

ἁλμυρόν, ἀπ᾽ οὐδενὸς καρποῦ γεννώμενον ὁρῶμεν: καίτοι καὶ 
2 , -» - 

τὸν πικρὸν ἡ ἐλαία φέρει πρῶτον καὶ τὸν ὀξὺν ὃ βότρυς, 
" ’ ε Α 2 Ἁ {ς 3 3 ’ 

εἶτα μεταβάλλων ὁ μὲν γίνεται λιπαρὸς ὁ δ᾽ οἰνώδης " μετα- 
, Χ λ ς κ᾿ 2 » , ι ε 

βάλλει δὲ καὶ ὁ στρυφνὸς ἔν ταῖς φοινικοβαλάνοις καὶ ὁ 
2 - Ἷ 

αὐστηρὸς ἐν ταῖς ῥόαις εἰς τὸν γλυκύν" ἔνιαν δὲ ῥόαι καὶ 

1 μὴ] μὴ ἢ Ὁ. γονιμώτερα] δα. γένεται Υ Τ ἄστραε- 
παῖα ΠΤ υτπθθιβ: ἀστραπὰς 
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μῆλα τὸν ὀξὺν ἁπλῶς φέρουσιν, ὁ δὲ δριμὺς ἐν ταῖς ῥίξαις 
καὶ σπέρμασι πολύς ἐστι. 

Πότερον οὖν οὐκ ἔστιν ἁλμυροῦ γένεσις ἀλλὰ 
φϑορὰ τῶν ἄλλων τὸ ἁλμυρόν, διὸ καὶ πᾶσιν ἄτρο- 

φον τοῖς ἀπὸ φυτῶν καὶ σπερμάτων τρεφομένοις. δ 
Ο ἥδυσμα δ᾽ ἐνίοις γίνεται τῷ τὸ πλήσμιον ἀφαιρεῖν 

τῶν τρεφόντων ἤ., καϑάπερ τῆς θαλάττης ἕψοντες 
ἀφαιροῦσι τὸ ἁλυκὸν καὶ δηκτικόν, ἐν τοῖς ϑερμοῖς 

ὑπὸ ϑερμότητος ἐξαμαυροῦται τὸ ἁλμυρόν" ἢ χυμὸς 

μέν ἐστιν, ὡς Πλάτων εἶπεν, ὕδωρ ἠϑημένον διὰ τὺ 
φυτοῦ, διηϑουμένη δὲ καὶ ϑάλαττα τὸ ἁλμυρὸν ἀπο- 
βάλλει; γεῶδες γὰρ καὶ παχυμερές ἔστιν, ὅϑεν 
ὀρύττοντες παρὰ τὸν αἰγιαλὸν ἐντυγχάνουσι ποτί- 

μοις λιβαδίοις, πολλοὶ δὲ καὶ κχκηρίνοις ἀγγείοις 

ἀναλαμβάνουσιν ἐκ τῆς ϑαλάττης ὕδωρ γλυκὺ διη- 15 

ϑούμενον, ἀποχρινομένου τοῦ ἁλυκοῦ καὶ γεώδους" 

ἡ δὲ δι’ ἀργίλου προδιαγωγὴ παντάπασι τὴν ϑϑά- 

Ὁ λατταν διηϑουμένην πότιμον ἀποδίδωσι τῷ κατέ- 
χειν ἐν ἑαυτῇ καὶ μὴ διιέναι τὸ γεῶδες. οὕτω δὲ 

τούτων ἐχόντων, εἰκός ἔστι τὰ φυτὰ μήτ᾽ ἔξωϑεν 530 
ἀναλαμβάνειν ἁλμυρίδα μήτ᾽, ἂν ἐν αὐτοῖς λάβῃ 
γένεσιν, ἐκκρίνειν εἰς τὸν καρπόν" οἵ γὰρ πόροι 

διὰ λεπτότητα τὸ γεῶδες καὶ παχυμερὲς οὐ διη- 
ϑοῦσιν. ἢ τῆς πικρότητος εἶδος τὴν ἁλμυρότητα 
ϑετέον, ὡς Ὅμηρος 8 

στόματος δ᾽ ἐξέπτυσεν ἅλμην 

πικρήν, ἥ οἵ πολλὸν ἀπὸ κρατὸς κελάρυξεἶὔ:; 

10 Πλάτων] Τίμι. Ρ. ὅ9 6 11 δι’ ἀργίλου Μ: καὶ 
ἀργία καὶ δῦ Ὅμηρος] 8 322 
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καὶ ὃ Πλάτων φησὶν ἀμφοτέρους ῥύπτειν καὶ ἀπο- 
τήκειν τοὺς χυμούς, ἧττον δὲ ταῦτα ποιεῖν τὸν 
ιν Χ ᾿ 3 ᾿ Ω Ξ σῷ Α ᾿ ᾿" 
ἁλυκὸν καὶ οὐ τραχὺν εἰναι δόξει δὲ τὸ πικρὺν 

- ς -Ὁ Ἂ): ν -Ὁ , 3 Ἁ 

τοῦ ἁλυκοῦ ξηρότητος ὑπερβολῇ διαφέρειν, ἐπεὶ 

5 ξηραντικόν ἐστι καὶ τὸ ἁλυκόν. 

4 

Ξ 
Ζιὰ τέ τοῖς συνεχῶς διὰ τῶν δεδροσισμένων δένδρων βαδί- 
ξουσι λέπραν ἴσχει τὰ ψαύοντα τῆς ὕλης μόρια τοῦ σώματος: 

Πότερον, ὡς Μαῖτος ἔλεγε. τῇ λεπτότητι τὸ δρο- 

τὸ σῶδες ὑγρὸν ἀποξύει τοῦ χρωτός᾽ ἤ, καϑάπερ ἐρυ- 

σίβη τοῖς ὑγραινομένοις ἐγγίγνεται σπέρμασιν. οὕτως 

ὑπὸ τῆς δρόσου τῶν ἐπιπολῆς χλωρῶν καὶ ἁπαλῶν 
ἀναχαρασσομένων καὶ ἀποτηκομένων ἄχνη τις ἀπιοῦσα 

τοῦ σίνοντος ἀναπίμπλησι προσχεομένη τοῖς ἀναι- 

ι6 μοτάτοις μέρεσι τῆς σαρκός, οἷα κνῆμαι καὶ πόδες, 
" 3 4 Ἁ ἤ Χ 9 Ὲ: δ’ Ἃ 

καὶ ἀμύσσει καὶ δάκνει τὴν ἐπιφάνειαν; ὅτι γὰρ 
͵7ὔ ᾿ ᾿) -Ὁ ΄ -»-ο χ Ἁ 

φύσει τι δηχτικὸν ἔνεστι τῇ δρόσῳ, μαρτυρεῖ τὸ τοὺς 

πίονας ἰσχνοτέρους ποιεῖν" αἵ γοῦν πίονες γυναῖκες 

ἱματίοις ἢ ἐρίοις ἁπαλοῖς ἀναλαμβάνουσαι τῆς δοό- 

0 σου δοχοῦσι συντήκειν τὴν πολυσδαρκίαν. 

7" 

Διὰ τί τὰ πλοῖα χειμῶνος ἐν τοῖς ποταμοῖς πλεῖ βοάδιον, ἐν 

δὲ τῇ θαλάττῃ οὐ παραπλησίως; 

Πότερον ὃ ποτάμιος ἀὴρ ἀεὶ δυσκίνητος ὧν καὶ 
96 βαρὺς ἐν δὲ χειμῶνι μᾶλλον παχυνόμενος διὰ τὴν 

1 Πλάτων] Τίμ. Ρ. θὅ 6 18 ἐπιοῦσα Μ τη8]6. οἴ. 
Ῥ. θὅθε 106 καὶ ἁμύσσει ἧ: ἀμύσσειν 18 πίονας ἰσχνοτέρους 
Ἰαπούίυβ: πίνοντας ἰσχνοπόρους 22 ἐν τῇ ϑαλάττῃ δ᾽ οὐ 
ΘΟΒΘΙΠΘπθῖ5 26 ΤΌΣΘΡυΒ: ἁπαλυνόμενος 
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περίψυξιν, ἐμποδών ἐστι τοῖς πλέουσιν" ἢ τοῦτο 

914 μᾶλλον τοῦ ἀέρος πάσχουσιν οἵ ποταμοί; ἐλαύνουσα 
γὰρ ἡ ψυχρότης τὸ ὕδωρ ποιεῖ βαρὺ καὶ σωματῶ- 

δες, ὡς ἔστιν ἐν ταῖς κλεψύδραις καταμαϑεῖν" βρά- 

διον γὰρ ἕλκουσι χειμῶνος ἢ ϑέρους" ἐν δὲ Θράκῃ 5 

περὶ τὸ Πάγγαιον ἱστορεῖ Θεόφραστος εἶναν κρήνην, 

ἀφ᾽ ἧς ταὐτὸ γέμον ἀγγεῖον ὕδατος ἱστάμενον χει- 
μῶνος ἕλκειν διπλάσιον σταϑμὸν ἢ ϑέρους. ὅτι δ᾽ 
ἡ πυκνότης τοῦ ὕδατος τὴν βραδυτῆτα ποιεῖ τοῦ 

πλοῦ, δῆλόν ἐστι τῷ πλείονα γόμον φέρειν τὰ πο- τὸ 

τάμια πλοῖα τοῦ χειμῶνος" τὸ γὰρ ὕδωρ μᾶλλον 

ἀντερείδει πυκνότερον καὶ βαρύτερον γιγνόμενον, 

τὴν δὲ ϑάλατταν ἡ ϑερμότης κωλύει πυκνοῦσϑαι., 

δι’ ἣν οὐδὲ πήγνυται" μάλκη γὰρ ἔοικεν εἶναι ἡ 

πύχνωσις. τῦ 

ἐς μὲ 
Β Διὰ τί, τῶν ἄλλων ὑγρῶν ἐν τῷ κινεῖσϑαιν καὶ στρέφεσϑαι 

ψυχομένων, τὴν ϑάλατταν ὁρῶμεν ἐν τῷ κυματοῦσϑαι ϑερμο- 

τέραν γιγνομένην; 

Ἦ τῶν μὲν ἄλλων ὑγρῶν ἐπεισόδιον οὖσαν καὶ 30 
ἀλλοτρίαν ἐξίστησιν ἡ κίνησις τὴν ϑερμότητα καὶ 

διαφορεῖ, τὴν δὲ τῆς ϑαλάττης σύμφυτον οὖσαν 

ἐχριπίξουσι μᾶλλον οἵ ἄνεμοι καὶ τρέφουσι; μαρ- 

τύρια δὲ τῆς ϑερμότητος ἡ διαύγεια καὶ τὸ μὴ 

πήγνυσϑαι, καίπερ οὖσαν γεώδη καὶ βαρεῖαν. οὔ 

ῶ συνελαύνουσα Καϊναβδογιβ. πιλοῦσα ΘοΘΏπθΥαβ. οἵ. 
Ῥ. 949 1 ἀγγεῖον ὟΝ (011. Αἴῆθη. ρΡ. 42 Ὁ 181] αποὰ Θ9Ὸ 
ρῬοβὺ γέμον ΟΘΟ]]ΟΟδνῚ 14 μάλκη ἕ: μαλακὴ Ι[1Ὁ. εἶναι ἡ] 
ααα. ϑερμότης ἡ (οτηϊβοτίτα ἡ) ψυχρότης δὲ 20 ἦ] ΒαΘΌπθυυΒ 
28 ἕ; μαρτυρία 
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Θ΄ 

Διὰ τί τοῦ γειμῶνος ἧττον πικρὰ γίγνεται γευομένοις ἡ 
ἡγ)άλαττα; τοῦτο γάρ φασι καὶ Ζιονύσιον ἱστορεῖν τὸν ὑδρα- 

γωγόν. 

Ἢ ὅτι παντελῶς μὲν ἔρημος οὐκ ἔστι γλυκύτη- 
τος οὐδ᾽ ἄμοιρος ἡ πικρότης, ἅτε δὴ ποταμοὺς το- 

σούτους ὑποδεχομένης τῆς θαλάττης" τοῦ δ᾽ ἡλίου 

τὸ γλυκὺ καὶ πότιμον ἑἐξαιροῦντος ὑπὸ χουφότητος 

ἐπιπολάξον χαὶ μᾶλλον ἐν τῷ ϑέρει τοῦτο ποιοῦν- 

τος, ἐν δὲ τῷ χειμῶνι μαλακώτερον ἁπτομένου δι᾽ 

ἀσϑένειαν ϑερμότητος, ὑπολειπομένη μοῖρα πολλῆς 

γλυκύτητος ἀνίησι τὸ ἀκράτως πικρὸν καὶ φαρμα- 
κῶδες; τοῦτο δ᾽ ἡσυχῆ καὶ τοῖς ποτίμοις συμβέβηκε" 

ϑέρους γὰρ πονηρότερα γίγνεται, τὸ κουφότατον 

καὶ γλυκύτατον τοῦ ϑερμοῦ διαφοροῦντος, ἐν δὲ 

χειμῶνι νέον ἐπιρρεῖ καὶ πρόσφατον, οὗ μετέχειν 

ἀνάγκη καὶ τὴν ϑάλατταν, δειομένην ἅμα καὶ τῶν 
ποταμῶν ἐπιδιδόντων. 

. 

Διὰ τέ τῷ οἴνῳ ϑάλασσαν παραχέουσι καὶ χρησμόν τινα λέ- 

γουσιν ἁλιεῖς κομισϑῆναι προστάττοντα βαπτίξειν τὸν Ζιό- 

νυσον πρὸς τὴν ϑάλατταν, οἵ δὲ πόρρω ϑαλάττης ἐμβάλλουσι 
γύφον Ζαχυνϑίαν ὀπτήσαντες: 

Πότερον ἡ ϑερμότης βοηϑεῖ πρὸς τὴν περίψυξιν, 
ἽἋ ὅ ἢ αὐτὴ ἐξίστησι μάλιστα τὸν οἶνον ἀποσβεννύουσα 

9 ἐπιπολάζον Ἰάδτη: τὸ ἐπιπολάξον 18 δ᾽ ἡσυχῆ] δὲ 
συχνῶς ΤΟΘΏΠΘΥΤΙΒ 106 ἐπιρρεῖ ΘυθΌποθυαβ: σπείρει 
20 περιχέουσιϑ 21 βαπτίζειν τὸν Ζιόνυσον] οἵ. 8680]. 
οι. ΤΌ]. 1]. Ζ νβ. 186: ἐν πόντῳ Διόνυσον βαπτίξοιτε 
ῦ ἢ αὐτῆς Τη61; πὰπὶ ἢ αὐτὴ καὶ 
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καὶ φϑείρουσα τὴν δύναμιν: ἢ τὸ ὑδατῶδες καὶ 
πνευματῶδες τοῦ οἴνου πρὸς μεταβολὴν ἐπισφαλέ- 
στατ᾽ ἔχον ἵστησι τὰ γεώδη πεφυκότα στύφειν καὶ 
κατιδχναίνειν, οἵ δ᾽ ἅλες μετὰ τῆς ϑαλάττης λεπτύ- 
γψοντξς καὶ ἀποτήχοντες τἀλλότριον καὶ περιττὸν 

οὐκ ἐῶσι δυσωδίαν οὐδὲ σῆψιν ἐγγίγνεσθαι" πρὸς 
δὲ τούτοις, ὅσον ἐστὶ παχὺ καὶ γεῶδες, ἐμπλεκόμε- 

νον τοῖς βαρυτέροις καὶ συγκατασπώμενον ὑπο- 
στάϑμην ποιεῖ καὶ τρύγα τὸν δ᾽ οἶνον ἀπολείπει 
καϑαρόν; 

1Α΄. 

Διὰ τί μᾶλλον ναυτιῶσι τὴν ϑάλατταν πλέοντες ἢ τοὺς 
ποταμούς, κἂν ἐν γαλήνῃ πλέωσι; 

Ἦ ὅτι μάλιστα ναυτίαν κινεῖ τῶν αἰσϑήσεων ἡ 
ὄσφρησις, τῶν δὲ παϑῶν ὃ φόβος; καὶ γὰρ τρέμουσι 
καὶ φρίττουσι καὶ κοιλίας ἐξυγραίνονται φαντασίαν 

κινδύνου λαβόντες τούτων δ᾽ οὐδέτερον ἐνοχλεῖ 

τοῖς διὰ ποταμοῦ πλέουσιν" ἡ γὰρ ὄσφρησις παντὶ 

ποτίμῳ καὶ γλυκεῖ συνήϑης ἐστὶν ὁ δὲ πλοῦς 

ἀκίνδυνος, ἐν δὲ τῇ ϑαλάττῃ τήν τ᾽ ὀσμὴν ἀηϑείᾳ 

Ε δυσχεραίνουσι χαὶ φοβοῦνται, μὴ πιστεύοντες τῷ 

παρόντι περὶ τοῦ μέλλοντος" οὐδὲν οὖν ὄφελος τῆς 

ἔξω γαλήνης, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχὴ σάλον ἔχουσα καὶ 

ϑορυβουμένη συγκινεῖ καὶ ἀναπίμπλησι τὸ σῶμα 

τῆς ταραχῆς. 

ῷ Μ: ἐπισφαλεστάτην 8 ἔχον ΘαθΌμθτιβ: ἔχοντος 
ὅ Ἔ; τὸ ἀλλότριον 14 ἡ ὅτι (ἢ ὅτι ΤιΘομϊοι8) ΘΠ ΘΙ Β 

10’ 

20 
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8" 

Διὰ τί τῆς θαλάττης ἐλαίω καταρραινομένης γίγνεται κατα- 
φάνεια καὶ γαλήνη: 

Πότερον, ὡς ᾿“ριστοτέλης φησί, τὸ πνεῦμα τῆς 
5 λειότητος ἀπολισϑάνον οὐ ποιεῖ πληγὴν οὐδὲ σάλον" 
ἢ τοῦτο μὲν πιϑανῶς εἴρηται πρὸς τὰ ἐκτός, ἐπεὶ δέ 91ὔ 
φασι καὶ τοὺς χατακολυμβῶντας. ὅταν ἔλαιον εἰς τὸ 

στόμα λαβόντες ἐχφυσήσωσιν, ἐν τῷ βυϑῷ φέγγος 

ἴσχειν καὶ δίοψιν, οὐκ ἔστιν ἐκεῖ πνεύματος ὄλισϑον 

ιο αἰτιάσασϑαι; σκόπει δὴ μὴ τὴν ϑάλατταν γεώδη 

καὶ ἀνώμαλον οὖσαν ἐξωϑεῖ καὶ διαστέλλει τῇ 
πυκχνότητι τοὔλαιον, εἶτ᾽ ἀνατρεχούσης εἰς αὑτὴν 

καὶ συστελλομένης ἀπολείπονται πόροι μεταξὺ ταῖς 

ὕψεσι διαύγειαν καὶ καταφάνειαν διδόντες. ἢ φύσει 

ιό μέν ἐστι φωτεινὸς ὑπὸ ϑερμότητος ὃ τῇ ϑαλάττῃ 
καταμεμιγμένος ἀήρ, γίγνεται δὲ ταραχϑεὶς ἀνώ- 

μαλος καὶ σκιώδης" ὅταν οὖν τὴν ἀνωμαλίαν ἐπι- 
λεάνῃ πυκνότητι τοὔλαιον, ἀπολαμβάνει τὴν ὃμα- Β 

λότητα καὶ τὴν διαύγειαν ; 

80 ΤΙ 

Διὰ τί χειμῶνος μᾶλλον ἢ ϑέρους τὰ τῶν ἁλιέων σήπεται 
δίκτυα, καίτοι τά γ᾽ ἄλλα μᾶλλον ἐν τῷ ϑέρει τοῦτο πάσχει; 

Πότερον, ὡς Θεόφραστος οἴξται, τῷ ψυχρῷ τὸ 
᾿ ς - 3 , Ν ΄ 

ϑερμὸν ὑποχωροῦν ἀντιπεριίσταται καὶ ϑερμότερα 
ΤΣ Χ 2 7 - 7ὔ δ -' τ-- 

86 ποιεῖ τὰ ἐν βάϑει τῆς θαλάττης, ὥσπερ τῆς γῆς" 

διὸ καὶ τὰ πηγαῖα τῶν ὑδάτων χλιαρώτερα τοῦ 

4 ᾿Δριστοτέλης] Ῥ. 961, 278 12. 18 τοὔλαιον ὃ: τὸ 
ἔλαιον 
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χειμῶνός ἐστι καὶ μᾶλλον ἀτμίξουσιν αἵ λίμναι καὶ 
οὗ ποταμοί" κατακλείξεταν γὰρ εἰς βάϑος ἡ ϑερμότης 

Ο ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ κρατήσαντος" ἢ σῆψις μὲν οὐκ ἔστι 
τῶν δικτύων, ὅταν δὲ φρέξῃ καὶ παγῇ διὰ τὸ ψῦχος 

ἀναξηραινόμενα καὶ ϑρυπτόμενα μᾶλλον ὑπὸ τοῦ 

κλύδωνος σήψει τινὶ καὶ μυδήδσει πάσχει παραπλή- 
σιον; καὶ γὰρ πονεῖ μᾶλλον ἕν κρύει, καϑάπερ τὰ 

νεῦρα συντεινόμενα σπαράττεται, πλεονάκις ἐχτα- 

ραττομένης διὰ τὸν χειμῶνα τῆς ϑαλάττης" διὸ καὶ 

στύφουσιν αὐτὰ ταῖς βαφαῖς καὶ πυκχνοῦσι, φοβού- 

μενοι τὰς ἀναλύσεις᾽ ἐπεὶ μὴ βαφέντα μηδὲ χρι- 
σϑέντα, μᾶλλον ἂν ἐλάνθανε τοὺς ἰχϑῦς, ἐνάερον 
γὰρ τὸ τοῦ λίνου χρῶμα καὶ ἀπατηλὸν ἐν ϑαλάττῃ. 

ΤᾺ 

Διὰ τί Δωριεῖς εὔχονται κακὴν χόρτου συγκομιδήν:; 

Ἦ κακῶς μὲν συγκομίξεται χόρτος ὑόμενος: 
΄ Ἁ 3 φ, Χ γλλὰ ὃ ΄ Ο’ 7 

κόπτεται γὰρ οὐ ξηρὸς ἀλλὰ χλωρός, ὥστε σήπεται 

ταχὺ διάβροχος γενόμενος" ὑόμενος δὲ πρὸ τοῦ 

ϑέρους ὃ σῖτος βοηϑεῖται πρὸς τὰ ϑερμὰ καὶ νότια 

πνεύματα" ταῦτα γὰρ οὐκ ἐᾷ πυκνωϑῆναι συνιστά- : 
μδνον ἐν τῷ στάχυι τὸν καρπόν, ἀλλ᾽ ἐξίστησι καὶ 
διαχεῖ τῇ ϑερμότητι τὴν πῆξιν, ἂν μὴ βεβρεγμένης 

τῆς γῆς ὑγρότης παραμένῃ ψύχουσα καὶ νοτίξζουσα 

τὸν στάχυν. 

1 ἐστι Ἐ: εἰσι 22 ὃ: διαχέεξν 28 παραμένῃ] παραρρέῃ 
ΠΟΘΏπΘταΒ ΘΧχ Ῥ5611Ὸ 

10 

18 
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ΤΗΝ 

“ιὰ τί πυροφόρος ἡ πίων καὶ βαϑεῖα χώρα, κριϑοφόρος δὲ 

μᾶλλον ἡ λεπτόγεως: 

Ἦ ὅτι τῶν σπερμάτων τὰ ἰσχυρὰ πλείονος τρο- 
5 φῆς δεῖται τὰ δ᾽ ἀσϑενῆ λεπτῆς καὶ ἐλαφρᾶς, ἀσϑενέ- 

στερον δ᾽ ἡ κριϑὴ καὶ μανότερον᾽ ὅϑεν οὐ φέρει 
τὴν πολλὴν τροφὴν καὶ βαρεῖαν; μαρτυρεῖ δὲ τῷ 

λόγῳ τούτῳ πυροῦ τὸν τρίμηνον ἕν τοῖς ὑποξήροις 

φύεσϑαι βέλτιον, ἀνοτώτερον ὄντα καὶ τροφῆς ἐλάτ- 

τὸ τόνος δεόμενον" διὸ καὶ συντελεῖται τόχιον. 

15: 
Διὰ τί λέγεται 

σῖτον ἐν πηλῷ φύτευε, τὴν δὲ κριϑὴν ἐν κόνει : 

Πότερον, ὡς εἰρήκαμεν. ὁ μὲν δύναται πλείονος 

τῷ τροφῆς χκαταχρατεῖν ἡ δ᾽ οὐ φέρει τὸ πολὺ καὶ κατα- 

κλύξον, ἢ πυκνὸς ὧν ὃ πυρὸς καὶ ξυλώδης φύεται 

βέλτιον ἐν ὑγρῷ μαλαττόμενος καὶ χυλούμενος. τῇ 
δὲ χριϑῇ διὰ μανότητα σύμφορον ἕν ἀρχῇ τὸ ξηρό- 
τερον, ἢ διὰ ϑερμότητα σύμμετρος καὶ ἀβλαβὴς ἡ 

20 χρᾶσις ψυχρότερον δ᾽ ἡ κριϑή᾽ ἢ φοβοῦνται τὸν 
πυρὸν ἐν ξηρῷ τρίβειν διὰ τοὺς μύρμηκας, εὐϑὺς 
γὰρ ἐπιτίϑενται, εἰς δὲ κριϑὰς ἧττον φέρονται. 

δυσβάστακτον γάρ εἰσι καὶ δυσπαρακόμιστοι διὰ 

ὠέγεϑος: 

9 ἀνοτώτερον Καϊύπνεαβδθοαβ: ἀνοστότερον ἼΣΟΙ. 
Βετρῖς. 8 Ρᾳ. 009 [1Ὁ.1ᾶθιι: φυτεύετε 117 χυλούμενος ῬΞΘ]]ὰΒ: 
χαλώμενος οἵ, ῬΡ- 1000 [19 ἢ διὰ -- --- δ᾽ ἡ κριϑή:}] Ν᾽ ποη 
τηΐθστα νἀθπΐ 240 ὃ ἡ Ποθῃηθσιβ: δὲ 21 τρίβειν] 
σπείρειν Ἰάθηη; 568 βϑηππι υἱᾶ. 

ῬΙαέατομὶ Μοτδΐα. ΜΟΙ. Υ͂. 9 

μι 



9586 ΑΕΒΤΙΑ ΡΗΥΞΙΟΑ. 

Π 

Διὰ τί τῶν ἀρρένων ἵππων μᾶλλον ἢ τῶν ϑηλειῶν τὰς τρίχας 

εἰς τὴν δρμιὰν λαμβάνουσι: 

Πότερον, ὡς τοῖς ἄλλοις τὸ ἄρρεν τοῦ ϑήλεος 

916 μέρεσι. καὶ ταῖς ϑριξὺὶν εὐτονώτερόν ἐστιν᾽ ἢ μᾶλ- ὅ 

λον διὰ τὸ οὖρον οἴονται τὰς τρίχας τῶν ϑηλειῶν 

βρεχομένας γίγνεσθαι χείρονας: 

ἘΠ 

Διὰ τί τευϑὶς φαινομένη σημεῖόν ἐστι μεγάλου χειμῶνος: 

Ἦ πάντα φύσει τὰ μαλάκια δύσριγα διὰ γυμνό- τὸ 
τήτα τῆς σαρκὸς καὶ ψιλότητα, μήτ᾽ ὀστράκῳ μήτε 

δέρματι μήτε λεπίδι σκεπομένης ἀλλ᾽ ἐντὸς ἐχούσης 
τὸ σκληρὸν καὶ ὀστεῶδες, διὸ καὶ κέκληται μαλάκια; 

ταχὺ δὴ προαισϑάνεται δι᾽ εὐπάϑειαν τοῦ χειμῶνος" 

ὅϑεν ὃ μὲν πολύπους εἰς γῆν ἀνατρέχει καὶ τῶν ι8 

πετριδίων ἀντιλαμβανόμενος δημεῖόν ἐστι πνεύμα- 

Β τος ὅσον οὔπω παρόντος, ἡ δὲ τευϑὶς ἐξάλλεται, 

φεύγουσα τὸ ψῦχος χαὶ τὴν ἐν βάϑει ταραχὴν τῆς 
ϑαλάττης᾽ καὶ γὰρ ἔχει μάλιστα τῶν μαλακίων 
εὔϑρουπτον καὶ ἁπαλὸν τὸ σαρκῶδες. 80 

1Θ΄. 

Διὰ τί τὴν χρόαν ὁ πολύπους ἐξαλλάττει; 

Πότερον, ὡς Θεόφραστος ὥξετο, δειλόν ἐστι φύδει 

ξῷον᾽ ὅταν οὖν ταραχϑῇ τρεπόμενον τῷ πνεύματι, 
συμμεταβάλλει τὸ χρῶμα καϑάπερ ἄνϑρωπορ᾽ διὸ "Ἢ 

καὶ λέλεκται 

22 χρύαν ἣ Πῖο οὐ 1ηἴτὰ: χροιὰν 



ΑἸΤΊΑ ῬΗΥΒΘΙΟΘΑ. 981 

“τοῦ μὲν γάρ τε κακοῦ τρέπεται χρώς" 

ἢ τοῦτο πρὸς τὴν μεταβολὴν πιϑανῶς λέλεχται πρὸς 

δὲ τὴν ἐξομοίωσιν οὐχ ἱκανῶς; μεταβάλλει γὰρ 
οὕτως, ὥστε τὴν χρόαν αἷς ἂν πλησιάξῃ πέτραις 

5 ὁμοιοῦν" πρὸς ὃ καὶ Πίνδαρος ἐποίησε 

ἱποντίου ϑηρὸς χρωτὶ μάλιστα νόον 

προσφέρων πάσαις πολίεσσιν ὁμίλει 

καὶ Θέογνις: 

ἱπουλύποδος νόον ἴσχε πολυχρόου. ὃς ποτὶ πέτρῃ. 
10 τῇ προσομιλήσῃ, τοῖος ἰδεῖν ἐφάνη. 

τοῦτο δὴ καὶ τοὺς πανουργίᾳ καὶ δεινότητι ὑπερ- 

φέροντας ἔχειν τὸ ἐπιτήδευμα λέγουσιν, ὡς ὑπὲρ 
τοῦ λαϑεῖν καὶ διαφυγεῖν τοὺς πλησίον ἑαυτοὺς 

ἀεὶ ἀπεικάξειν πολύποδι. ἢ καϑάπερ ἐσϑῆτι τῇ χρόα 
ι6 νομίζουσι χρῆσϑαι, ῥαδίως οὕτως ἧ βούλεται με- 

τενδυόμενον; ἄρ᾽ οὖν τὴν μὲν ἀρχὴν αὐτὸς ἐνδί- 
ιδωσι τοῦ πάϑους δείσας, τὰ δὲ κύρια τῆς αἰτίας ἐν 

ἄλλοις ἐστί; σκόπει δή, κατ᾽ ᾿Εμπεδοκλέα 

γνοὺς ὅτι πάντων εἰσὶν ἀπορροαὶ ὅσσ᾽ ἐγένοντο" 

2 [- οὐ γὰρ ξῴων μόνον οὐδὲ φυτῶν οὐδὲ γῆς καὶ 
ϑαλάττης. ἀλλὰ καὶ λίϑων ἄπεισιν ἐνδελεχῶς πολλὰ 
ῥεύματα καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου" καὶ γὰρ φϑείρεται 

1 οπι. Ν 280 ὅ Πίνδαρος] ΒΕΙΡΚ.1 Ρ. 883 8 Θέογνις] 
Ιάθτη 2 ρΡ.140 νυ. 21 10. πουλύπου ὀργὴν ἴσχε πολυ- 
πλόκου ΤὭΘΟΡ ΙΒ 14 ἢ] ὃν Μ 18 ᾿Εμπεδοκλέα] Μα!- 
180}. 1 Ρ- 0 Ὅν 3557:.. 19 γνῶϑ' Δ ΚΟΠ ΘΙ αϊα5 ΤῸ. ἀπορροαὶ 
ἸάΘ1): ἀπόρροιαι 22 χαὶ γὰρ φϑέγγεται πάντα καὶ ὄδωδε 
τῷ ῥεῖν ἀεί τι καὶ φϑείρεσθαν 1)οΘΠΠθΥτβ 

50 

σ 

" 
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πάντα καὶ ὕδωδε τῷ ῥεῖν ἀεί τι καὶ φέρεσϑαι 
συνεχῶς" καὶ γὰρ ἕλξεις ἢ ἐπιπηδήσεις ποιοῦσι ταῖς 

ἀπορροαῖς, οἵ μὲν ἐμπλοχὰς αὐτῶν οἱ δὲ πληγὰς 
οἱ δ᾽ ὥσεις τινὰς καὶ περιελάσεις ὑποτιϑέμενοι. 

μάλιστα δὲ τῶν παράλων πετρῶν ἐπιρραινομένων 

Σ καὶ ψηχομένων ὑπὸ τῆς ϑαλάττης. ἀπιέναι μέρη 

καὶ ϑραύσματα πολλὰ καὶ λεπτὰ εἰκὸς συνεχῶς, ἃ 
τοῖς χρώμασιν ἀλλήλων διαφέροντα τοῖς μὲν ἄλλοις 

οὐ προσίσχεται σώμασιν ἀλλὰ λανϑάνει περιολι- 
σϑάνοντα τῶν πυκχνοτέρους ἐχόντων πόρους ἢ 

διεκϑέοντα τῶν μανοτέρους. ὃ δὲ πολύπους τήν τὲ 
σάρκα προσιδεῖν αὐτόϑεν ἀνθρηνιώδης καὶ πολύ- 
πορος καὶ δεχτικὸς ἀπορροῶν ἐστιν" ὅταν δὲ δείσῃ, 

τῷ πνεύματι τρεπόμενος καὶ τρέπων οἷον ἔσφιγξε 
τὸ σῶμα καὶ συνήγαγεν, ὥστε προσδέχεσϑαι καὶ 

στέγειν ἐπιπολῆς τὰς τῶν ἐγγὺς ἀπορροάς" καὶ γὰρ 
ἡ τραχύτης μετὰ τῆς μαλακότητος ἕλικας παρέχουσα 

τοῖς ἐπιφερομένοις μέρεσι: μὴ σκεδαννυμένοις ἀλλ᾽ 

ἀϑοοιξομένοις καὶ προσμένουσι, σύγχρουν ἀπεργά- 
ξεται τὴν ἐπιφάνειαν τοῖς ἐγγύτατ᾽ οὖσιν. τεκμή- 

ριον δὲ τῆς αἰτίας μέγα τὸ μήτε τοῦτον πᾶσιν ἐξο- 

1 ὄλωλε Ν 10. φέρεσϑαι τάθτα: φϑείρεσϑαν 8 ἢ: ἀπορ- 
ροέαις. ὔδτι 11η. 18. 16. Ρ.389,.83 4 Θοθμηθγαβ: περιελεύσεις 
6 Ὗ: ψυχομένων { τὰ Βυρριουιῦ ὟΝ οχ ΤΠΟΠΡΟΙΪ Ἰαὐϊπᾶ 
Ἰηϊογργοίδίομπθ: λεπτὰ 10 Απιῦν, 11 αὶ συνεχῶς ἀν 10 ΑΤΩΡΥ. 
11 Εὶ λοις οὐ προσέ 9 ΑἸηργ. 12 τὸ σῶμα πα]]ὰ 180. ἴῃ ΑΥ̓ΘΌΥ. 
9 Εὶ ἀλλὰ λανϑάνει κὸ 1ὅ συνήγαγεν] συνέδησεν Τ)ΟΘΗ ΠΟΥ ΙΒ 
6χ Ρ5611]Ὸ 19 ἴἴὰ ΒΌΡΡΙΟΥΙ ρῬαυύηα οαπὰ ὟΥ: σὺν χρῶ 14 Εἰ 
τὴν ἐπιφάνειαν 8 Τὶ τητα 2--8 Εἰ τεχμήριον 1ΐὰ Εἰ, συν χρῶ 
19 τὴν ἐπιφα 4 τητὰα τεχμήριον Αταθργ, ΑἸΙ ΟΣ 81} 21 πᾶσιν 
Ἰῳπούιαβ: πάσχειν 
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μοιοῦσϑαι τοῖς πλησίον μήτε τὸν χαμαιλέοντα τοῖς 

λευκοῖς χρώμασιν, ἀλλὰ μόνοις ἑκάτερον, ὧν ταῖς 

ἀπορροαῖς πόρους συμμέτρους ἔχουσιν. 

ἊΜ 
5 Διὰ τίν᾽ αἰτίαν τὸ τῶν ἀγρίων συῶν δάκρυον ἡδὺ τὸ δὲ τῶν 

ἐλάφων ἁλμυρόν ἐστι καὶ φαῦλον; 

Δἰτία δὲ ϑερμότης καὶ ψυχρότης τούτων, καὶ 9171 
ψυχρὸν μὲν ὃ ἔλαφος περίϑερμον δὲ καὶ πυρῶδες 
ὁ σῦς ὅϑεν τὸ μὲν: φεύγει τὸ δ᾽ ἀμύνεται τοὺς 

τὸ ἐπιόντας. ὅτε καὶ μάλιστα διὰ τὸν ϑυμὸν ἐχβάλλει 
τὸ δάκρυον᾽ πολλῆς γὰρ ἐπὶ τὰ ὄμματα θερμότητος 

φερομένης, ὡς εἴρηται 

φρίξας εὖ λοφιήν, πῦρ ὀφϑαλμοῖσι δεδορχώς᾽ 

γλυκὺ γίγνεται τὸ ἀποτηκόμενον. ἔνιον δέ φασιν, 

ὥσπερ γάλακτος ὀρρόν, τοῦ αἵματος ταραχϑέντος, 

ἐκχρούεσϑαι τὸ δάχρυον, ὡς ᾿Εμπεδοκλῆς. ἐπεὶ τοί- 

νυν τραχὺ χαὶ μέλαν τὸ τῶν κάπρων αἷμα διὰ 

ϑερμότητα λεπτὸν δὲ καὶ ὑδαρὲς τὸ τῶν ἐλάφων. 
εἰχότως καὶ τὸ ἀποκρινόμενον ἐν τοῖς ϑυμοῖς καὶ Β 

90 τοῖς φόβοις ἑκατέρου τοιοῦτον. 

ΚΑ΄. 
Ἁ , - ῷ»»ν ῳ Ἁ “Μ , ’ Ἁ 9 

Διὰ τί τῶν ὑῶν αἵ μὲν ἥμερον πλεονάκις τίμτουσι καὶ κατ 

μ᾿ σι 

ἄλλον ἄλλαι χρόνον, αἵ δ᾽ ἄγριαι καὶ ἅπαξ καὶ περὶ τὰς 
αὐτὰς ἅπασαι σχεδὸν ἡμέρας; αὗται δ᾽ εἰσὶν ἀρχομένου 

3ὅ ϑέρους" διὸ καὶ λέλεκται 

μηκέτι νυχτὸς ὕειν, ἣ κεν τέκῃ ἀγροτέρη σῦς." 

15 Ηομ. τ 446 16 ᾿Εμπεδοκλῆς}] οτι. Μυ]] δ ἢ. 
11 τραχὺ] παχὺ ὟὟΥἧ 6Χ ΤΙΟΠΡΌΪ1] γευβῖοθμθ 420 ᾿πορυ] ροθῦδβ 
ὙΘΥΒΙΙΒ 
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Ἦ διὰ πλῆϑος τροφῆς. ὄντως “ἕν πλησμονῇ 

Κύπρις"; ἀφϑονία γὰρ τροφῆς τὸ γόνιμον περίττωμα 

ποιεῖ καὶ φυτοῖς καὶ ξῴοις᾽ αἵ μὲν οὖν ἄγριαι δι᾽ 
αὑτῶν καὶ μετὰ φόβου τὴν τροφὴν ξητοῦσι,. ταῖς δ᾽ 

ἡμέροις ὑπάρχει διὰ παντὸς ἡ μὲν αὐτοφυὴς ἡ δ᾽ 
ἐκ παρασχευῆς. ἢ τὸ τῆς σχολῆς καὶ ἀσχολίας ἅμα 

συμβαῖνον αἴτιον; αἵ μὲν γὰρ ἀργοῦσι, μὴ βουλόμεναι 
πόρρω πλανᾶσϑαι τῶν συφορβῶν, αἱ δ᾽ ὀρειβατοῦ- 

σαι καὶ περιϑέουσαν τὴν τροφὴν διαφοροῦσι καὶ 
καταναλίσκουσιν εἰς τὸ σῶμα πᾶσαν" ὥστε διὰ τὸ 

ἀεὶ συνεῖναι ἢ μὴ γίνεσϑαι περίττωμα ὄἾ, ἢ καὶ 

τὸ συντρέφεσϑαι καὶ συναγελάξεσϑαι τὰ ϑήλεα τοῖς 
ἄρρεσιν, ἀνάμνησιν ποιεῖ τῶν ἀφροδισίων καὶ συνεκ- 

καλεῖται τὴν ὄρεξιν" ὡς ἐπ’ ἀνθρώπων ᾿Εμπεδοκλῆς 

ἐποίησε , 

ἱτῷ δέ τι καὶ πόϑος εἴτε διὰ πέψεως ἀμμίσγων"" 

ἐν δὲ τοῖς ἀγρίοις, ἀποτρόφοις οὖσιν ἀλλήλων, τὸ 
ἄστοργον καὶ δυσεπίμικτον ἀμβλύνει καὶ ἀνασβέν- 

νυσι τὰς δρμάς. ἢ καὶ τὸ λεγόμενον ὑπ᾽ ᾿Ζριστοτέ- 
λους ἀληϑές ἐστιν, ὅτι ᾿χλούνην᾽ Ὅμηρος ὠνόμασε 

1 ὄντως γὰρ Μ. καὶ ὄντως ὟΥ 10. οἵ. Νθοῖ.. ρ. 647 
Ἶ γ, ς 5 

Ἵ συμβαῖνον Μ: συμμένον Ὁ. Αἴτιον; 41] μὲν ἕ: αἵ μὲν 
10 ὥστε μὴ γίνεσϑαι περίττωμα. ἢ τὸ ἀεὶ συνεῖναι καὶ συν- 

1ὅ 

τρέφεσϑαι κὲ ΝΥ. ὥστε διὰ τὸ ἀεὶ συντείνειν μὴ γίνεσθαι. 
περίττωμα ἢ καὶ τὸ κὲ Τ)οΘ ΠΟΙᾺ 11 Ἰδουπδμη 10. Ὁπτ8 
ΘχΒιθοὺ ἀτρυ. Ξαρριθπάστῃ νἱα, πο ἴῃ πηοάστῃῃ: ὥστε διὰ 
τὸ ἀεὶ συνεῖναι ἢ. μή, γίνεσϑαι περίττωμα γόνιμον ἢ μή. ἢ 
καὶ τὸ συντρέφεσϑαν κξ 14 ᾿Εμπεδοκλῆς] Μαυ]]Δοῖ, 1 Ρ. 10 
ν8. 8233 10 τοὺς δέ τε καὶ 'πόϑος εἷλε δι΄ ὄψεως ἄντ᾽ ἀνα- 
μίσγων (δι᾽ ὄψιος ἀμμιχϑέντας Μυ]]ΦοΒ15) ΥΥ 18 ἀπο- 
σβέννυσι 19 ᾿Δριστοτέλους] Ρ. ὅ18,10 20 Ὅμηρος 1 δ89 
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σῦν τὸν μόνορχιν; τῶν γὰρ πλείστων φησὶ προσλνω- 
’ -»"» ,ὔ ,ὔ ᾿ ᾿) 4 

μενῶν τοῖς στελέχεσι ϑρύπτεσϑαι τοὺς ὄὔρχειο. 

ΚΒ΄. 
Διὰ τί τῆς ἄρκτου φασὶ τὴν χεῖρα γλυκυτάτην ἔχειν σάρκα 

δ καὶ φαγεῖν ἡδίστην; 

Ἢ ὅτι τὰ πέττοντα τὴν τροφὴν μάλιστα τοῦ 
τ , Χ , ἰνς ’ Χ , 

σώματος παρέχει τὸ κρέας ἥδιστον; πέττει δὲ κάλ- 

λιστα τὸ διαπνέον, χινούμενον μάλιστα καὶ συγ- 

γυμναξόμενον, ὥσπερ ἡ ἄρκτος τῷ μέρει τούτῳ 

ιοὸ πλεῖστα κινεῖται" καὶ γὰρ ὡς ποσὶ τοῖς ἐμπροσϑίοις Εἰ 
΄, -“ Ἁ ’ β ἌΡ μα Ν 2 

βαδίζουσα χρῆται καὶ τρέχουσα καὶ ὡς χερσὶν ἀντι- 

λαμβανομένη. 

᾿ Ἰ ΕΑ 
Διὰ τί δυστίβευτος ἡ τοῦ ἔαρος ὥρα; 

ι Πότερον αΐ κύνες. ὥς φησιν Ἐμπεδοχλῆς. 

ἱχέμματα ϑηρείων μελέων μυκτῆρσιν ἐρευνῶσαι.᾽ 

τὰς ἀπορροὰς ἀναλαμβάνουσιν, ὃς ἐναπολείπει τὰ 

ϑηρία τῇ ὕλῃ, ταύτας δὲ τοῦ ἔαρος ἐξαμαυροῦσι 

καὶ συγχέουσιν αἵ πλεῖσται τῶν φυτῶν καὶ τῶν 
ιν , 3 , ΩΝ νὴ Μἤ ς ΄ 

50 ὑλημάτων ὀσμαί, ὑπὲρ τὴν ἄνϑησιν ὑπερχεόμεναι 

καὶ κεραννύμεναι, περιποτῶσι καὶ διαπλανῶσι τὰς 
κύνας τῆς τῶν ϑηρίων ὀσμῆς ἐπιλαβέσϑαι; διὸ περὶ Ἐ 

ὅ καὶ φαγεῖν ΤαΣπΘΌυΒ: δὲ φαγεῖν 6 ἦ Ῥυθθπθιιβ 
16 πότερον] αἀθοϑὺ δ] θυ Τ]ΘΗ Ὀ ΠΤ Ὁ ἢ ᾿ΠΟΙΡΙΘΠΒ 
16 κέμματα] πέλματα ῬταρΘΥῖ5 (οἵ, Ρ. ὅ20 δ) ἀθ. ουϊὰ5 οοπ- 
Ἰθούασοι πὰ ἀαθ1ῦο. οἵ, Μυ]]ΔΟΗ. 1 ρΡ. 11 νβ. 868 ΠΕΣ: 
ἀπορροίας 20 οοΥτο, νἱα, ρδυθπι οατὴ ΘΟΘΏΠΟΥΟ: αἷ περὶ 
τὴν ἄνϑησιν --- --- κεραννύμεναι τῷ ἀέρι, ἀἁπατῶσι καὶ δια- 
πλανῶσι 
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τὴν Αἴτνην ἐν Σικελίᾳ φασὶ μηδένα κυνηγεῖν" πολὺ 

γὰρ ἀναφύεσϑαι καὶ τεϑηλέναι δι᾽ ἔτους ἴον ὀρεινὸν 
ἐν τοῖς λειμῶσι, καὶ τὸν τόπον εὐωδίαν ἀεὶ κατέ-. 

χουσαν ἁρπάξειν τὰς τῶν ϑηρίων ἀναπνοάς. λέγε- 

ται δὲ μὖϑος, ὡς τὴν Κόρην ἐκεῖϑεν ἀνθολογοῦσαν 5 

ὁ Πλούτων ἀφαρπάσειε, καὶ διὰ τοῦτο τιμῶντες καὶ 
σεβόμενοι τὸ χωρίον ὡς ἄσυλον οὐκ ἐπιτίϑενται 

τοῖς ἐκεῖ νεμομένοις. 

ΚᾺΣ 

Διὰ τί περὶ τὰς πανσελήνους ἥκιστα ταῖς ἰχνοσκοπίαις ἔἐπι- τὸ 

τυγχάνουσιν: 

Ἦ διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν; δροσοβόλον γὰρ αἵ 

918 πανσέληνοι᾽ διὸ καὶ τὴν δρόσον ὃ ᾿Δλχμὰν Διὸς 
ϑυγατέρα καὶ Σελήνης προσεῖπε ποιήσας 

“Ζιὸς ϑυγάτηρ ἔρσα τρέφειν καὶ δίας Σιελάναςφ"" τι 

ἡ γὰρ δρόσος ἀσϑενής ἐστι καὶ ἀδρανὴς ὄμβρος, 

ἀσϑενὲς δὲ καὶ τὸ τῆς σελήνης θερμόν" ὅϑεν ἕλκει 

μὲν ἀπὸ γῆς ὥσπερ ὁ ἥλιος, ἄγειν δ᾽ εἰς ὕψος μὴ 
δυναμένη μηδ᾽ ἀναλαμβάνειν μεϑίησιν. 

Κι;- 90 

Διὰ τί τὸ δρόσιμον γενόμενον διὰ τοῦ ψύχους δυστίβευτον: 

Πότερον ὅτι τὰ ϑηρία πόρρω τῶν κοιτῶν ὀχνοῦντα 

προϊέναι διὰ τὸ κρύος οὐ πολλὰ ποιεῖ σημεῖα" διὸ 

καί φασιν αὐτὰ φείδεσϑαι τῶν πλησίον, ὅπως μὴ 
Β κακοπαϑῇ πλανώμενα μακρὰν τοῦ χειμῶνος ἀλλ᾽ 90 

1 Αἴτνην] Ἔνναν Κα] ΒΒΘΥῸΒ 2 ἴον ὀρεινὸν] ὀρέ- 
γανον Ἰάθυὴ 156 οὗ Βεύρκ. 8 Ρ. ὅ4. 1. δίας Σιελάνας 
ΒΟΥΙΟΒῚ 6Χχ ρΡ. θὅθο: Σελάνας δίας 21 800. σἱὰ, δροσινὸν 
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ΑΕΤΊΙᾺ ῬΗΥΞΙΟΑ, 995 

ἀεὶ ἐγγύϑεν ἔχῃ νέμεσϑαι" ἢ δεῖ μὴ μόνον ἔχειν 

ἴχνη τὸν στιβευόμενον τόπον ἀλλὰ κινεῖν τὴν ὕσφρη- 
» Χ ΄ » ’ -»" ΑΡΒΕΡΟ 

σιν, κινεῖ δὲ λυόμενα καὶ χαλώμενα μαλακῶς ὑπὸ 

ϑερμότητος, ἣ δ᾽ ἄγαν περίψυξις πηγνύουσα τὰς 

ὀσμὰς οὐκ ἐᾷ ῥεῖν οὐδὲ κινεῖν τὴν αἴσϑησιν" ὅϑεν 
καὶ τὰ μύρα καὶ τὸν οἶνον ἧττον ὄζειν ψύχους καὶ 

- , ΣΕ ἰς ν 5.ν 7 ΟἿ χειμῶνος λέγουσιν" ὃ γὰρ ἀὴρ πηγνύμενος ἵστησι 
τὰς ὀσμὰς ἐν αὑτῷ καὶ οὐκ ἐᾷ ἀναδίδοσϑθαι; 

Κο-΄. 

Διὰ τί τὰ ξῷα τὰς βοηϑούσας δυνάμεις, ὅταν ἐν πάϑει γέ- 
νηται, ζητεῖ καὶ διώκει καὶ χρώμενα πολλάκις ὠφελεῖται: 

καϑάπερ αἵ κύνες ἐσθίουσι πόαν, ἵνα τὴν χολὴν ἐξεμῶσιν" 
αἵ δ᾽ ὕες ἐπὶ τοὺς ποταμίους καρκίγους φέρονται, βοη- 

Δοῦνται γὰρ ἐσϑίουσαι πρὸς κεφαλαλγίαν" ἡ δὲ χελώνη φα- 

γοῦσα τὴν σάρκα τοῦ ἔχεως ὀρίγανον ἐπεσϑίει" τὴν δ᾽ ἄρχτον 

λέγουσιν ἀσωμένην τοὺς μύρμηκας ἀναλαμβάνειν τῇ γλώττῃ 

καὶ καταπίνουσαν ἀπαλλάττεσθαι" τούτων δ᾽ οὔτε πεῖρα καὶ 

περίπτωσις γέγονεν αὐτοῖς. 

Πότερον οὖν, ὥσπερ τὰ κηρία τὴν μέλιτταν τῇ 
ὀσμῇ καὶ τὰ κενέβρεια τὸν γῦπα κινεῖ καὶ προσά- 

᾿γεται πόρρωϑεν, οὕτως οὖν καὶ σῦς οἵ καρκίνοι καὶ 

20 

τὴν χελώνην ἡ ὀρίγανος, αἵ δὲ μυρμηκιαὶ τὴν 

ἄρκτον ὀσμαῖς καὶ ῥὀεύμασι προσφερέσι καὶ οἰκείοις 
δ τὶ - - ; 9 ͵ -" 

ἑξλχουσιν. οὐ λογισμῷ τοῦ συμφέροντος ἀγούσης τῆς 

αἰσϑήσεως" ἢ τὰς ὀρέξεις ἐπιφέρουσι τοῖς ξῴώοις αἵ 

τῶν σωμάτων κράσεις, ἃς αἵ νόσοι ποιοῦσι. διαφό- 

8 διαδίδοσϑαιϑ 12 ἐσθίουσι ὟΝ : ἐσϑθίουσαι Ὁ. πόαν 
»“, ᾿ “ὩὍ᾽ Φ " στ , ᾿ 

ἵνα τὴν ὟΝ: ἢ ὅταν τὴν 16 Χ: μασωμένην αὖ μασσωμένην 
21 οὖν] ἀθ]θυθυῖτη 20 ἃς -- ποιοῦσι ὟΥ: αἱ νοσοποιοῦσε 
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ρους δριμύτητας ἢ γλυκύτητας ἤ τινας ἄλλας ἐν- 

τίχτουσαι ποιότητας ἀήϑεις καὶ ἀτόπους, τῶν ὑγρῶν 
τρεπομένων; ὡς δῆλόν ἐστιν ἐπὶ τῶν γυναικῶν, 

ὅταν κύωσι, καὶ λίϑους καὶ γῆν προσφερομένων" 
διὸ καὶ τῶν νοσούντων ταῖς ὀρέξεσιν οἱ χαρίξντες 

ἰατροὶ προΐσασι τοὺς ἀσώτως ἢ σωτηρίως ἔχοντας" 
ἱστορεῖ γοῦν Μνησίϑεος ἰατρὸς ἐν ἀρχῇ πνευμονέας 

τὸν ἐπιϑυμήσαντα κρομμύων σῴξζεσϑαι τὸν δὲ σύκων 
ἀπόλλυσθαι, διὰ τὸ ταῖς κράσεσι τὰς ὀρέξεις τὰς 

Ε' δὲ χράσεις τοῖς πάϑεσιν ἕπεσϑαι. πιϑανὸν οὖν ἐστι 

καὶ τῶν ϑηρίων τὰ μὴ παντελῶς ὀλεϑρίοις μηδ᾽ 

ἀναιρετικοῖς περιπίπτοντα νοσήμασι ταύτην τὴν διά- 

ϑεσιν καὶ κρᾶσιν ἴσχειν, ὑφ᾽ ἧς ἐπὶ τὰ σῴξοντα 
φέρεται καὶ ἄγεται ταῖς ὀρέξεσιν ἕκαστον αὐτῶν. 

Κά΄. 
Διὰ τί τὸ γλεῦκος, ἂν ὑπὸ ψύχους περιέχηται τὸ ἀγγεῖον, 

γλυκὺ διαμένει πολὺν χρόνον; 

Πότερον ὅτι πέψις ἐστὶ τοῦ γλεύκους ἡ εἰς τὸ 

1ὅ 

οἰνῶδες μεταβολὴ κωλύει δὲ τὴν πέψυν ἡ ψυχρότης, 

ὑπὸ ϑεομοῦ γὰρ ἡ πέψις" ἢ τοὐναντίον, οἰκεῖός 

ἐστι τῆς σταφυλῆς χυμὸς ὁ γλυκύς, διὸ καὶ πεπαί- 

νεσϑαι λέγεται τὸ γλυκὺ κιρνώμενον" ἡ δὲ ψυχρό- 

της οὐκ ἐῶσα διαπνεῖν ἀλλὰ συνέχουσα τὸ ϑερμόν,. 
τὴν γλυκύτητα διατηρεῖ τοῦ γλεύκους; αὕτη δ᾽ ἐστὶν 

αἰτία καὶ τῶν τρυγωμένων ὄμβρῳ τὸ γλεῦκος ἧττον 

ἀναξεῖν" ἡ γὰρ ξέσις ὑπὸ ϑερμότητος τὴν δὲ ϑερμό- 
τητα κατέχει καὶ συστέλλει τὸ ψυχρόν. 

4 κύωσι] κιττῶσι ΤιΘ ΠΟ ᾽α5 οἵ, Ῥ. 801 ἃ 06 ἀσώστως 
Ι,. Θιπαονῆπϑ 22 κιρνώμενον] Ἀρινόμενον [)ΟΘΠΠΘΙΤΒ 

20 

τι 
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ΚῊΉ" 

“ιὰ τί τῶν “" ἡ πα ἥκιστα διεσϑίει τὰ δίκτυα, καί- 

τοι καὶ λύκοι καὶ ἀλώπεκες διεσϑίουσι:; 

Πότερον ἐνδοτάτω τοὺς ὀδόντας ἔχουσα τοῦ 

5 χάσματος ἥκιστα πρὸς τὰ λίνα ἐξικνεῖται, προεμ- 

πίπτει γὰρ τὰ χείλη διὰ πάχος καὶ μέγεϑος" ἢ μᾶλ- 919 
λον ἰσχύουσα ταῖς χερσὶ ῥήγνυσι καὶ διασπᾷ τὸν 
βρόχον" ἢ καὶ ταῖς χερσὶν ἅμα χρῆται καὶ τῷ στό- 
ματι, ταῖς μὲν διασπῶσα τὸ λίνον τῷ δ᾽ ἀμυνομένη 

τὸ τοὺς διώχοντας; οὐδενὸς δ᾽ ἧττον αὐτῇ βοηϑοῦσιν 

αἱ περικαλινδήσεις" διὸ μᾶλλον ἢ διασπᾶν τὰ λίνα 

πραγματευομένη πολλάκις ἐχκυβιστᾷ καὶ σῴξεται., 
ἘΠῚ ἀμὴ καὶ δέοι ἡ τῶν ὀδόντων. 

ΚΘ΄. 
τὸ Τίς ἡ αἰτία, δι᾽ ἣν τὰ ψυχρὰ τῶν ὑδάτων οὐ ϑαυμάξομεν 

ἀλλὰ τὰ ϑερμά, καίτοι δῆλον ὅτι ϑερμότης αἰτία τούτων ὡς 

ψυχρότης ἐκείνων: 

Οὐ γὰρ, ὡς ἔνιοι νομίζουσιν, ἡ μὲν ϑερμότης 

δύναμίς ἐστιν ἣ δὲ ψυχρότης στέρησις ϑερομότητος" 

90 ἐπεὶ πλειόνων αἴτιον ἐφαίνετο τὸ μὴ ὃν τοῦ ὄντος. 
ἀλλ᾽ ἔοικε τῷ σπανίῳ τὸ ϑαυμάσιον ἡ φύσις νέμουσα Β 

πῶς γίγνεται ζητεῖν τὸ μὴ πολλάκις γιγνόμενον. 

ἱδὁρᾷς τὸν ὑψοῦ τόνδ᾽ ἄπειρον αἰϑέρα 
καὶ γῆν πέριξ ἔχονθ᾽ ὑγραῖς ἐν ἀγκάλαις" 

ὅ παρεμπίπτει ἸοΘΠΠΘυτ5 11 διὸ μᾶλλον ἢ] δι᾿ ὧν 
μᾶλλον (δ τα, μᾶλλον νὴ 4 ία) 18 ἴδο. 4 ΑΥΩΌΓ. 8 Εἰ. 
ἵνα μὴ καὶ δέοι τῶν ὀδόντων Χ. Βογύ. “καὶ ὕρα μὴ καὶ δεῖ 
ἧττον ὀδόντων 20 ἐπεὶ -- ἐφαίνετο Ὑ: ἐπὶ πλέον ὧν -- φαί- 
ψεταν ἸΌὉ. ΤΟΣΠΘΌυΒ: πλέον ὧν (πλεόνων ΥΥ) 28 Νδυοκ. 
Ρ.0608 2424 ἔχοντα 9 Τ161 
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ὅσα μὲν ἔρχεται φέρων ϑεάματα νυχτός, ὅσον δὲ 
μὲϑ’ ἡμέραν κάλλος ἀναδείκνυσιν; οἵ δὲ πολλοὶ 
τὴν τούτων φύσιν οὐ ϑαυμάξουσιν, ἴριδας δὲ καὶ 

ποικίλματα νεφῶν ἡμέρας καὶ σέλα ῥδηγνύμενα 

πομφόλυγος δίκην νυχτὸς Ἔ“ κεχόσμηται. δ 
Δ΄ 

Διὰ τί τῶν ἀμπέλων τὰς ἀκάρπους, τοῖς δ᾽ ἀκρέμοσι καὶ 

ἔρνεσιν εὐτροφούσας τραγᾶν λέγομεν: 

σ᾽ Ἦ ὅτι τῶν τράγων οἵ σφόδρα πίονες ἧττόν εἰσι 
΄ Δ 6 Ἁ - Ἂ , } λὴ 

γόνιμον καὶ μόλις ὑπὸ πιμελῆς ὀχεύουσι; τὸ γὰρ τὸ 

σπέρμα περίττωμα τῆς τροφῆς ἔστι τῆς τῷ σώματι 

προστιϑεμένης" ὅταν οὖν ἢ ζῶον ἢ δένδρον εὐεχτῇ 

καὶ παχύνηται, τοῦτο σημεῖόν ἐστι τοῦ τὴν τροφὴν 

ἐν ἑαυτῷ καταναλισκομένην μηδὲν ἢ μικρόν τι καὶ 

ἀγεννὲς περίττωμα ποιεῖν. τ 

ΛΑ΄. 
“Διὰ τί ἄμπελος οἴνῳ ῥαινομένη, μάλιστα τῷ ἐξ αὑτῆς, ἀνα- 

ξηραίνεται: 

Πότερον, ὥσπερ ἐν τοῖς πολυπόταις γένεται 

φαλάκρωσις, ὑπὸ θερμότητος τοῦ οἴνου τὸ ὑγρὸν 90 

2 Ῥροβὺ ἀναδείκνυσιν δ. 2 1106. ἴῃ ἘΣ, ἀπᾶθ ἔοτῦ. ΟΟΥΥ. 
καὶ οἵ πολλοὺ Ὁ. δὲ 8 οὐ ϑαυμάζουσιν τἀ α1α1] ρανύϊτα 
οὐτα ὟΝ. Τοοο οἰὰβ 180. ῶ---8 ἴθ Ὁ Ιρ. ἔ: ἴριδὶ 4 ἡμέ- 
ρας Ὗ : ἡμέρα ὅ νυχτὸς οὐ Ἰδοπηδιη δα. θαΘΌποσαβ, ὟΥ 
ΒΡ] Θπίθ: δίκην νυκτὸς" οἷς μᾶλλον νομίξουσι τὸν οὐρανὸν 
κεκοσμῆσϑαι. Ἐογῦ. ΒαρρΙοπάντῃ: δέκην νυκτός, οἷς οὐρανὸς 
(ααὖ τὰ ὑπὲρ γῆν) κεκόσμηται 1 ἀκάρπους -- --- λέγομεν 
1ὖω ΒΡ] Θυτῦ ὟΝ 001]. ΑΥὐϊϑυοῦ. τ. 126, 28 (οἷ, οὔϊδια Ὁ. 546, 23): 
ἀκάρπους ὕ μωσι 2 νευτὸ 10 ἀστραγαν ὅ μὲν Ἰ1ΌΥ], τη ΘΗ βτιγδν 
Ἰδοαῃαγη Οχ ΔΙΏΡΥ. ἴῃ ὑπὸ Ἐξ ροϑὺ ἀκάρπους 56ααϊθα 

μ᾽ 

146. 40 ον 1{{. οὐ ἀοίημᾶθ τῶν τράγων .9 ἦ θυθῦποιαβ: ἢ 
11 τῆς τῷ 1ἄθῃη: καὶ τῆς τῷ 11 τ Γαὐτῆδ 
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ἐξατμίξοντος" ἢ φύ ἢ τὸ οἰνῶδές ἐστιν, ὥς φησιν 

Ἐμπεδοκλῆς “οἶνον ὑπὸ φλοιοῦ πέλεσϑαι σαπὲν ἐν 
, [χ Ὑπὸ Θ᾽ ᾽ - , , ξύλῳ ὕδωρ᾽" ὅταν οὖν ἔξωϑεν οἴνῳ βρέχηται, γίγνε- 

“-»" Α, 8. Ὁ ἊΣ »} Ἁ -“ ’ τὸς τἷς 

ται πῦρ ἐπὶ πῦρ τῇ ἀμπελῷ καὶ τοῦ τρέφοντος 

5 δύναμιν ἐξίστησιν ἡ κρᾶσιφς᾽ ἢ στυπτικὴν φύσιν 
2 δρν 2. 3 ’ » Θορ κ Χ , ἔχων ὃ ἄκρατος ἐνδύεται ταῖς ῥέξαις, καὶ τοὺς πό- 
ρους συναγαγὼν καὶ πυκνώσας οὐ διίησι τὸ ὕδωρ 

εἰς τὸ φυτόν, ᾧ εὐθαλεῖν καὶ βλαστάνειν πέφυκεν" 
ἢ καὶ τοῦτο μᾶλλον εἰκὸς εἶναι τῇ ἀμπέλῳ παρὰ 

10 φύσιν. τὸ ἐξ αὐτῆς ἀπιὸν εἰς αὐτὴν ἐπανιὸν πάλιν 

δέχεσθαι; τῆς γὰρ ἐν τοῖς φυτοῖς ὑγρότητος ἤνϑει 
, ’, Χ , Χ , 5 

καί τι τρέφειν μηδὲ προστίϑεσθαι μηδὲ μέρος ξδἴναι 

τοῦ ὑοῦ. Ὁ 
“είπει. 

ΧΧΧΙ͂Ι. 

Οὐ 1γἴογ ΟἸλ71658 αγθογεβ δοίαῳ ραίγηω οοηέγα 1η.- 

16 }οϑύζυγγν, οἾτι5 ααϑιγοί ἰ[ἴΠἰγατη αποά Ἰρηθὰ οὖ 50Ρ1- 

ΤῸ 1115 Ταου]ΐα8, απὸ τηδχίτηθ ΡΟ ]]6ῦ, ααστα ὑθηὐαῦυγ 

1. 180. 9 Ατργ. ἘΠ. ἢ φύσει σηπτικὸν ἹΚε] ὑνγαββουαβ ῥτο- 
ὈΦΌΙΠ 6. 2 ̓ Εμπεδοκλῆς! ΜυΊ]ΔΟΗ. 1 0.9 ν8. 2838 τ. ὑπὸ Χ: 
ἀπὸ 4 ἐπὶ πῦρ τῇ Νὸ 10. 180. 16 Ατρτ. 11 Εἰ. ὙΥ ΒΌΡΡ Ιου: 
τρέφοντός ἐστι φϑορά" ὥσπερ αὖ τοὐναντίον τὴν τοῦ οἴνου 
δύναμιν κὲ 8 ᾧ εὐθαλεῖν ὟΝ οχ Ρββθ)]ο: 1--- εὐθαλῆ 4 
ὉΠῸ5..Ε;, εὐθαλῆ δα καὶ εὐϑαλῆ οΘὐοτΊ 9 εἰκὸς εἶναι ᾿Ξ 
εἶναι 11 τῆς γὰρ ἐκτὸς τοῖς φυτοῖς ὑγρότητος ἐνδεῖ εἰς 
τροφήν᾽ μηδὲ προστίϑεσθαι μηδὲν μέρος. οἷόν τε τοῦ φύσαν- 
τος ἅπαξ ἀπηλλαγμένον. Βοσύ. τῆς γὰρ ἐν τοῖς φυτοῖς ὑγρό- 
τητος ἠϑεῖται καὶ τὸ μήτε τρέφειν μήτε προστίϑεσθαι. μήτε 
μέρος εἶναι τοῦ φυτοῦ δυνάμενον 14 ροϑῦ λείπει, ΟΥΙΒΒΌΤΗ 
1η Τὸ σασαπιη βραύιστη 69 νϑυύϑατηῃ - 2ὅ ὖ0. ὅοαπαπύαν οοἴο 
αὐϑιθϑίϊομθβ αὰδ8 βουνανιὺ ΟΥ̓ θυ τ ΤΠ ΟῚ ΡῸ]11 Ἰαύϊπδ ὙΘΥΒ10Ο. 
ὙΦ ΒΙΟΠΘΙη οΥΘΘοδ]η Ὗ Ο]ασηθη ΕὙαστα. οοη ποῦ οὗ, Ρ. 724 ἢ, 
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οὖ ιὐὐιδαῦθαν, 5888 ΘΧΘΙΌΘΙΒ Π8ΡῚΒ οὖ Τη8)018 ΟἸΟΙΟν 
ΑἸ ἀΠΟΙΙΔΙ ῬΟΠΟῸΒ ΤΆΠΔΟΒ ΒΌΙΟ ὈΥΡΘΗΒ, ΘΘΙΘΙΙ 

᾿ΟΙΏΠΘΙΠ ΟἹ 1Π 815 οϑύῦ, Ορρυθβϑυϊῃ οθάρθυθ τοῦτο ὁ0- 

σαὺ, ααὶ ἀοϊηθ. τϑϑυμαρὺϊβ ραῦ]10 υἱτίθαβ, ϑάνθυβυμῃ 

ΟἾΒ ΘΟΙΊΙΒ ΤΙΒῸΒ 1ηϑύαῦ ΑἩ τη011605 οὖ ὑθῃθυδθ 

ὙΙΓσΔΘ ΠΠηροῦση ΠῸΠ διυιβυπθηΐοθ, αἀστη. ΟΠΒ. 6016- 

5010, Ῥϑυ]] τη 856 οὐϊραμῦ, οὖ ΒΡΘοίθιη, αὐδ81Ὶ ΘΟμ 8, 

11πᾶ δάθαγραηῦ, ρυδο θη ὃ 

ΧΧΧΊΙ. 

ιιαγθ αφια (6 ρμιιέρῖὶδ ᾿αιϑδίω Ἡνῆιι8 αἰϊέ σιναην 

χαρ (ὁ ἔοηίο αὐ σαοίο ηιαθαΐ Αἢ απϊὰ {ΤΡΊΟΤΟΥ 

Ὠ]ΘΟῚΒ 510 οὖ ὈῬᾶγὰμ] αἀποαὰθ 8615 παρθαῦ ΑΠ 

αὐοα 5815 τηα]δαϊη ᾿τητηϊχία 5101 (6 ἰθυγῶ Ππαρραῦ: 

581 διαΐθη ΤηϑοΊθ1η, 51 αὐἹὰ αἰππα, ἴοι ΑἸ αὐοά 

ῬΙστῶ πθὸ οαγϑα οχϑγοιύα απαὐαύθηη 8]1α πᾶπι τηᾶ- 

Ἰατὰ δααυϊγαῦ, απ ΒὑγΡΙθ 5. οὖ ΔΕΙγηϑη 1018 6Ο0Ὴ- 

ὑγ8 118, ἴῃ οϑαδθῶ οϑῦ αὐοὰ πθὸ Ὀθη6 οοποοσαδύτ 

Π60 ἩσΪΓΘ αυΙοα πη ροβϑιῦ πο οὐ βὐαρηδηΐθϑ 

δ] ΌΆ6 ΤΠΪΠῸΒ ΡΥΌΡαΘ. ὀΘηβθηὐι", αποα 1] τ]ὰ. απ 88 

γ6] ἃ 86.185 πιϑ]ῶὼ αὐδ!ὐαῦθ γ6] ὃ. ἰθυτῶ δοοϊριαηὖ, 

αἸσογύοσθ πϑαπθϑηῦ. 

ΧΧΧΙΥ. Ε 

Οὐω" Ζορηψγιιδ υϑηἰογιι)γν. ΟἸ γυὐυν)γ, ΟΟἰ 6) ὙἼηλιι5 υμἶσο 

ζεγίυ", οἱ Πορηιογιιδ: 

ἽἝΝΟΣ αἀὐοαὰθ ὁὰϊη ΔΘΡΉΥΥΙ Ουχγαμηαθ Παύθτ8. πὰ Ὁ᾽ 

Αῃ αὐοα ἃθγθ ρορυγραΐο οὖ 1] η1Π16 ΠΘΌΌ]ΟΒΟ, 

22 Ἠοιο115] Τ' 41 

10 

20 
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ἤαγθ βοϊθαῦ ὁ 8618 611 ἀθηβιύαβ οὐ ᾿πηρυγαβ γ6Π- 

ΤΟΥΤῚ ΟΟΥΒΌΤΙΠ ΠΟ Π]ΘΟΙΟΟΥΓΘΥ Ἰπηρθα 1. Αἡ αποά 

501] ΤΘΟἾΒ 5115 δύση {ΠἸΡΊἀππ| ῬΟΥΒ ΠΟ Θη5, α00 
γΘ]ΟΟΙ 5 ἔθγαῦαν, διοῦου οὐ υϊοαυα 6πη1π| ΠῚ ΟἿΑΙ 

ὅ ὙΘΏΦΟΙΌΙΩ ΥἹ ΟΟΠ ΥΔΉΙἑτ1, 1 ἃ. Ο]ΟΥΘ σοῦ! Ποβῖθ 

Βαρογαύαχη, ἸοποΊαβ οὖ οἰδα5. ρΥΌΡ61}1} ογθάθηδυτῃ οβϑῦ. 

ΧΧΧΥ. 

(ν᾽ αρο58 ᾿ιυρηιίῆν ἔογγῈ ηἩδῳιιοιιγιῖθ (Αοα τηθαίαβ 

ΒΡΙΣΙ 5. Ὑιῦα} 15 5816 αὐ δηστιδίοβ Ππαρθαμύ. Αὖὐ 

15. ἕστηο 1ηὐοσοθρύσβ οὖ Θομοϊαϑιβ πρὶ οὐ ῥγΌρθ- 

10 ΤΠ Οπὶ δα τηοτύθιη ἃΡ65 δα ϊοιῦ. Απ 8οΥΘ 0. 8Π1811- 

ἰπαοαὰθ [11 1ῃ οααϑ8, δῦ ἡ σαπαάθηῦ θηῖτη ἀα]ΟΙθτ85 

ΔΡ65. πραὰ6 8110 τυ ιϊτηθηΐο ἰπηΐαγ: τδααθ αὖ οοη- 

ὑΥΔ ΔΤ οὗ ΠΟΧΙΘ ΠῚ ΤῸΠῚ ῬΙΌΡΤΘΥ ΔΙ] πἀἼΠ θη, [Ὁ- 

τἸηὰτη ἀοἰοδίαηθυγ. πῶ 46 οασδῶ 116118}1}1 ΠΌΌΤΩ 

15 ῬΤηΠΠη ΔΌΙΘΘΠ415 ΔΡΙΡ 5 Γαοιαηΐ, διηδγαβ Ποῦ α5, αὖ 

οἱοαύαμη οὖ οθηὐδυγ! απ), ποθ η θυ βο]θηΐ. 

ΧΧΧΎΙ. 

Οὐ αρο5 οἰξίνι5 γριυιησιυγυέ χιυῦὶ βέμργιν ἀμάνην {6- 

οογἐ 5 ΑἸ αποα Δη1τη8] οϑῦ τη {186 οὖ. ΘΙ σαηΐ]αθ 

Ῥογαῦδπι βϑὑπαϊοθαμι; ρῥγαθίογθα οἱ βοῦπβ βθηθα ναϊοὺ 

20 ὈΠα τη ατη Ὁ ασπι ᾿ϑατι6 ἸΠΠΡῸΤΙ ΘΟΠΟΎΘΕΒΒ ῬΤΌΡΤΌΘΥ 

ἸπηρΡ ἸοἸ δὴ οὖ ᾿πηπηοάδγαΐαμη [1Ρ14]ΙΠ6 πὶ βο]θαμὺ 

6588. ἹΠΠΠΠΠΠΠΊΟΥΘΒ: οὖ Οἷὔα5. ΔΡ ΔΡΙθτ5 ἀθρυθῃθη- 
ἀσηΐαν οὖ οὐϊὰπιὶ νϑπθιηθηίιτβ δανθυϑθυβ 1105 60η- 

οΙριαπῦ. ἴπᾶθ ἃρυα ΤΠθοογιίαμ .1οοοβθ θαι δᾶ 

10 οὗ ν. 144α οὐ Ὗ δάπιού. 2428 ΤΗθροογ πη} 1 ν8. 10 
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ΑΠΟΠΙΒΘῺ. ἃ ρᾶβύοσθ δὈ]θραῦογ, υὖ ἀρυμὰ δου θ 18 

Ῥγορύθυ. Δα] θυ! 1 ΘΟΙΏΤΒΒ ΠῚ ῬΌΠΡΘΙΌΥ: 

“6. ΘΟ δα [άδπι, 

ΟΟΠΐΟΥ δα ΑΠΟΠΊΒΘη, ἈΌῚ ἀθθτοσ8. αὔατιθ ΟΥ̓ΡΙΣΤΙΒ 

οὐϑϑοιῦ, ἀρατη βύσθριῦ αὔατπιθ ἀομηαβ τη6}1ῆπὸ ὈΟΙΙΌΙ18.᾽ δ 

ἘΠ᾿ Ῥιπάαναβ: ᾿Ῥασγαϊα ἕδυοσστη ἐαρυϊοαίτσ, αὐδθ 

ΒΒοθούμῃ ραραρΊϑυ δοῦ]θο, ἀοτηδηβ 1111π|8 ρου Παϊδτη.ἢ 

ΧΧΧΥΙ͂Ι. 

(υιαγ οαλι65 γοίτοίο Πιολυῖη)6 χιυὶ 76οτέ, ἰαρταϊολνν ἩΟΥ̓́ϑ. 

ἡηδοοίαμένγ 5 ΑἸ ααϊὰ πθαὰθ οορτθεοθ!0 86. ΘΟΙΏΡΥΘΠΘη- 
ἀθγθ αὐϊοαθδη) ΠΘῸ ΥΘΠΊ]Π1861 (αΌΙΡ8. 50] 5. ΒΟΙΊΟ τὸ 

γιγύαιθταβ γα]θῦ) ρούθου ἡ τὐδαθθ ααστα τηθηΐθ ΠΟῚ 
ἀἸἰβοθυποῦ ἃ αὰο 1] υτ18 Γπουτὺ 11αὔο, 1Δ ἑαπύασμι αποὰ 
ΟὟ οοὐ]ο8 Π]ΠΘΟΙΤΘΙ ὙΘυβαῦΣ, 1Π1Π]1ΘῸΠῚ 6586 Θχιϑὺ- 

τηδῦ ἀθαθθ 60 σγἱπάϊούδιη ϑυιηθτθ ρᾶταῦ. ΑἸ ἸΔΡΙΘΙη, 

ἀπ: ῬΘῚ ὑθύσγϑιῃ τἹὑὐὔαχ, ἴθυεμι Δ] ] π8πι 6556 δαῦα- τὸ 

ΤΆ, ῬΙΓῸ ἸΠΟΘΏΙΟ πϑπὸ ὈΙΠῸΒ ΟΔΡΟΙΘ οομδία, α6- 

1η46 απὰπῃη τἱαθυῦ 856 ᾿ΟΡΙΠΙΟΗΘ δὰ8 ἔγαβύγαυ!, Πο- 

ΤΉ]Π61Ὶ ΥΟΤΒᾺΒ ᾿ηνδαϊῦ 9 Απ αυοᾶ δα 14 αὐοα τΤη]ΒΒΌΠη 

βαθεῖ, οὐ Πουμΐηθηι ᾿ρϑαπι ἈΘαΠΆ δου οὐϊύ, οὐ 14 φαοᾶ 

ῬΙΟΧΙΙΉΪα5. δῦ, ᾿ηδθούα ον ὃ 20 

ΧΧΧΎΥΠΙ. 

Ἃὐγ ἴθραθ οογίο αγογυῖ ἐδη! 076 ΟἸ 65 τηίγα αμο- 

αοοῖην αἷο5. ραγίμί Αυθραῦον ἴῃ το 46 Αμ]ηᾶ- 

πθὺ5 Ῥαχύαμι ᾿ἰὰρα5 ῬΙΟ]ΊΟΘγΘ δαβουιῦ, ααστὰ ΟἹ] η6]1- 

ἴθιδθ δυο 68. ἤογθιῃ 8 ]1οΙαηῦ, αὰο ρουδύαῦο, αὐθι] 

11 Δ ΓΘ ΒΟΥ}: ΟΠ} 6] 18 ΘΟΡΙα ΠῚ οϑῦ, Ῥαυ θα 



ΑἙΤΙΑ ΡΗΥΞΙΟΑ. 401 

ἴῃ ἴρ80 ΟΘΟΥ̓ΡΟΥ͂Θ ΘΙΠΟΙ, Π6Ὸ ἴῃ [661] ὙΘΠ116 ῬΟΒΒΘ: 

Ῥγδθϑίθυθα ΥΘΟΊΟΠΘΒ 1188 ἃ ἰῸΠΡῚΒ ΠΟῚ γαβίδι1, (88 

οἹδηάϊατη ἀαθγοαστηατ86 ἴθυαθθβ ΠΟ 5ππηύ. ΑὈ]άδΠ 

εα δθυ!]ατη Τιαύθπαθ γοϑίθυτιμἑ, απὰᾶθ ααῦτη αὐθυθμη 

5 [ογγϑῦ πθὸ ἀϑριᾶπι ὑπΐα ργὰθ [ΠΠΟΠΘ 6586. ροβϑϑῦ, 

ἀυοάδοϊπη ἀἄϊοραβ, ααἰδυβ ἴῃ Π Ιαπη ῬυΟΠοΙβοθ αν, 

ἴῃ ΙΌΡρασα ἃ Ιουθ πιπΐαΐα, αὖ ἀθίηοθρ8. ΟΠΠΠ6Β8 ᾿ῸΡ88 

60 ἴρ80 ἰβθιηροῦθ ῬΆΤΘΥΘ ροβϑιηὖ, ᾿πιροίγασ!ῦ. 

ΧΧΧΙΧ. 

ΟἿ αἀηια ἴη ϑιρήθια ραγίο αἰδα, ἥν. [ιο τ67Ὸ 

10 μήσγα ϑ8ρεοίαίιγ 5 Ατπὸ αποα ρῥτοίΐᾳηαιθαβ ΠΙΡΥΘΟΙΠ18 
του δῦ, αὖ απᾶθ 50115 Υϑα]ῸΒ. ῬΤΙῸΒ ααδηη δα ΘΆ Τὴ 

ἀοβοθπάδηῦ, οὐὐυπάας οὖ Ἰαροίαοιου ὁ ΡΥ ΠΟΙΘΒ 
δαύθτη, ασΟμ8 1 ΘΟΗ ΠΟ ἃ 5016 δ ΠΟΙΌΣ, ΘΠ ΔΟΥΘΙῚ 

ἸΌΤΩΙΠ15 τϑοϊριαῦ οροτίθὺ. Θυοα τρϑυτη οὐ Ἐπηρο- 

1 (00165 ΔΡΡσοθαῦ: 

δῦ ΠΙΘΘΙ 1ῃ 1π40 ΠΌΥ ΟΟ]ΟΥ οχϑίαῦ 80 ἀπ 18, 

αὔααθ ΟΘΥΘΙΏΟΒΙΒ. 1166 10 βρθοίαθαιν 1π ΔηἰΥΊ8.᾽ 

Απ ᾿πἰπιὸ ρ]θυσσηαθθ ορρὶθύτπβ Παμητη ΤΠ]ΔΙΊΒΟΤΙΘ 

ἔπαπμαπ5, ἰβθ]θπὶ ἦθ 856. ΘΟ]ΟΥ ΠῚ. Ρ61 5015. τϑῆθχυῃ 

30 ραγῦ, 481 αὐαπιθ 15 Ῥγαθαϊίαβ θοῦ ΑἸ ῬΥΟΠΔΌ1Π]118 

οϑῦ, δα Όθ ΠῚ ΤΠ]ΠΤη6, απ86 1115 οϑῦ, Ῥυτδπ) οὖ 51η- 

ΟΟΥ̓Ά ΠῚ 6556, 564 ἴοτγθα ααδίξαΐθ (αὐροΐθ ααδθ οοη- 

ὑἴϊπαο, ααᾶ ουὐτῦ γ6] αστῥαθαγ, 8]1α 018 ὁχ θὰ δΔαάγθμαῦ) 

τη θαΐαμη, ααστη 84 ἔσπάτπι γοϑιθῦ, ἐὰν Ὀ] ἸΟΥ 6 οἱ 

8ὅ ΤΗ]Π115 ῬΟΥΒΡΙΟΌΔΤη οἴποΙ Ὁ 

1 ἴὰ Ἰαρᾶαϑ᾽ 14 ΕΙΏρΡΘθ400165] ΜΆ]]ΔΟΉ. 1 Ρ. Τ γ8. 258 

ῬΙαίατοὶ Μοτσαϊία. ὙΟ] ΟΥ.. 920 
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ἘΜΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΟΠΟΥ ΤΩΙ 
ΚΥΚΛΟῚΙ ΤΗΣ  ΣΕΛΈΝΗΣς 

ΠΡΟΣΩΠᾺ ΤΟΎ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. 
ΛΑΜΠΡΙΑΣ. ΑἸΟΛΛΩΝΙΔΗΣ. ΛΕΎΚΙΟΣ. ΦΑΡΝΑΚΗΣ. 

ΣΎΛΛΑΣ. ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΗΣ. ΘΕΩ͂Ν. 

1. ἘῈ Ὁ μὲν οὖν Σύλλας ταῦτ᾽ εἶπε 'τῷ γ᾽ ἐμῷ 
αὖύϑῳ προσήκει κἀκεῖϑέν ἐστι" ἀλλ᾽ εἰ δή τι πρὸς 
τὰς ἀνὰ χεῖρα ταύτας καὶ διὰ στόματος πᾶσι δόξας 

περὶ τοῦ προσώπου τῆς σελήνης προανεκρούσασϑε, 

πρῶτον ἡδέως ἄν μοι δοχῶ πυϑέσϑαι". “τί δ᾽ οὐκ 

ἐμέλλομεν εἶπον “ὑπὸ τῆς ἐν τούτοις ἀπορίας ἐπ᾽ 
ἐχείνους ἀπωσϑέντες; ὡς γὰρ οἵ ἐν νοσήμασι χρο- 

ὅ 

μ᾿ 0 

νίοις πρὸς τὰ κοινὰ βοηϑήματα καὶ τὰς συνήϑεις, 

διαίτας ἀπειπόντες ἐπὶ καϑαρμοὺς καὶ περίαπτα καὶ 
ὀνείρους τρέπονται, οὕτως ἀναγκαῖον ἐν δυσϑεω- 

, Ν »} ΄ ’ δ’ " Ν Α ρήτοις καὶ ἀπόροις σκέψεσιν, ὅταν οἵ κοινοὶ καὶ 
ἔνδοξοι καὶ συνήϑεις λόγοι μὴ πείϑωσι. πειρᾶσϑαι 

τῶν ἀτοπωτέρων καὶ μὴ καταφρονεῖν ἀλλ᾽ ἐπάδειν 

4 ΠΡΟΣΩΠΑ -- -- ΘΕΩ͂Ν ομ. ΒΕ 1 Ἰδο. 8δαὰ. 
ΠυθΌποτβ, Χ τποπθηΐϊθ 0. τῷ γ᾽ ἐμῷ ὟΝ: τῷ γὰρ ἐμῷ 
Ἰ10τὶ. τῷ παραμέσῳ Μααν ρσίαβ, ροίϊαβ τῷ παρ᾽ ἐμοῦ 8 δή 
τι : δεῖ τί 10 Ιἄθτη: προσανακρούσασϑαι 12 ταύταις 
- ἐκείνας Ὗ ν 
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9 - δ »-Ὃ-Ὴ Ἁ “- - Ἁ Ἃ ᾿Α ἀτεχνῶς ἑαυτοῖς τὰ τῶν παλαιῶν καὶ διὰ πάντων 

. τἀληϑὲς “ἐξελέγχειν. 

σι 

10 

2. “Ὁρᾷς γὰρ εὐϑύς, ὡς ἄτοπος ὁ λέγων τὸ φαινό- 

μενον εἶδος ἐν τῇ σελήνῃ πάϑος εἶναι τῆς ὄψεως. 
ὑπεικούσης τῇ λαμπρότητι δι᾽ ἀσϑένειαν, ὃ ὃ  κα- 

λοῦμεν᾽ οὐ συνορῶν ὅτι πρὸς τὸν ἥλιον ἔδει τοῦτο 

γίγνεσϑανι μᾶλλον, ὀξὺν ἀπαντῶντα καὶ πλήκτην᾽" 

ὥς που καὶ ᾿Εμπεδοκλῆς τὴν ἑκατέρων ἀποδίδωσιν 

οὐκ ἀηδῶς διαφοράν 

ἥλιος ὀξυβελὴς ἠδ᾽ ἱλάειρα δελήνη, 

τὸ ἐπαγωγὸν αὐτῆς καὶ ἱλαρὸν καὶ ἄλυπον οὕτω 

προσαγορεύσας" ἔπειτα λόγον ἀποδιδούς. καϑ' ὃν αἱ 

ἀμυδραὶ καὶ ἀσϑενεῖς ὄψεις οὐδεμίαν διαφορὰν ἐν 
τῇ σελήνῃ μορφῆς ἐνορῶσιν, ἀλλὰ λεῖος αὐταῖς 

ἀντιλάμπει καὶ περίπλεως αὐτῆς ὃ κύκλος, οἵ ὁ᾽ 

ὀξὺ χαὶ σφοδρὸν ὁρῶντες ἐξακριβοῦσι μᾶλλον καὶ 
διαστέλλουσιν ἐχτυπούμενα τὰ εἴδη τοῦ προσώπου. 

καὶ τῆς διαφορᾶς ἅπτονται σαφέστερον᾽ ἔδει γάρ. 

οἶμαι, τοὐναντίον, εἴπερ ἡττωμένου πάϑος ὄμματος 

ἐποίει τὴν φαντασίαν" ὅπου τὸ πάσχον ἀσϑενέστε- 

ρον, σαφέστερον εἶναι τὸ φαινόμενον. ἡ δ᾽ ἀνω- 
μαλία καὶ παντάπασιν ἐλέγχει τὸν λόγον" οὐ γὰρ 

ἐστι συνεχοῦς σκιᾶς καὶ συγκεχυμένης ὄψις, ἀλλ᾽ 
οὐ φαύλως ὑπογράφων ὃ ᾿᾽Ζ4γησιάναξ εἴρηκε 

ὅ 146. 8Β). ὃ μαραυγεῖν ΝΥ 10 ὀξυβελὴς Τυτπθραβ: 
ὀξυμελὴς οἵ. ΜΌ]]ΔΟΗ. 1 Ρ». 7 ν8. 240 10. ἠδ᾽ ἔλάειρα 6. Ὠ1η- 
ἀοτῆσβ: ἡδὲ λάιρα ΒᾺ. περπνὴ δ᾽ ἵλαρή τε ΜυΊ]]80Η. 1. 1. 
12 οὐκ ἀποδιδοὺς ἘΤΉΡΘΥΙ5 19 πάϑος ΝΥ: πα 5Β 88 

᾿ 21 σαφέστερον Ἡπυύίθητϊι5 28 ἐστι ὟὟ: ἐπὶ 24 Ἣγη- 
σιάναξ ΤΟΣΤΗΘΌῸ5 

20" 
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ἱπᾶσα μὲν ἥδε πέριξ πυρὶ λάμπεται. ἐν δ᾽ ἄρα μέσσῃ 
γλαυκότερον κυάνοιο φαείνεται ἠύτε κούρης 

ὄμμα καὶ ὑγρὰ μέτωπα᾽ τὰ δὲ ῥέϑει ἄντα ἔοικεν" 

ὄντως γὰρ ὑποδύεται περιιόντα τοῖς λαμπροῖς τὰ 

σκιερὰ καὶ πιέζει πάλιν ὑπ᾽ αὐτῶν καὶ ἀποκοπτό- 
μενα, καὶ ὅλως πέπλεκται δι᾽ ἀλλήλων" ὥστε γραφι- 
κὴν τὴν διατύπωσιν εἶναι τοῦ σχήματος" τοῦτο 

δὲ καὶ πρὸς Κλέαρχον, ὦ ᾿Δριστότελες, οὐκ ἀπιϑά- 
νῶς ἔδόκει λέγεσϑανι τὸν ὑμέτερον᾽ ὑμέτερος γὰρ 

ἁνήρ, ᾿4ριστοτέλους τοῦ παλαιοῦ γεγονὼς συνήϑης, 

εἰ καὶ πολλὰ τοῦ Περιπάτου παρέτρεψεν.᾽ 
ὃ. Ὑπολαβόντος δὲ τοῦ ᾿Ζ“πολλωνίδου τὸν λόγον 

καὶ τίς ἦν ἡ δόξα τοῦ Κλεάρχου διαπυϑομένου, 
παντὶ μᾶλλον᾽ ἔφην “ἀγνοεῖν “ἢ σοὶ προσῆκόν ἔστι 

λόγον, ὥσπερ ἀφ᾽ ἑστίας τῆς γεωμετρίας ὁρμώμενον" 

λέγει γὰρ ἁνὴρ εἰκόνας ἐσοπτρικὰς εἶναι καὶ εἴδωλα 

τῆς μεγάλης ϑαλάσσης ἐμφαινόμενα τῇ σελήνῃ τὸ 

991 καλούμενον πρόσωπον᾽ ἥ τὲ γὰρ ἴτυς ἀνακλωμένη 

πολλαχόϑεν ἅπτεσϑαι τῶν οὐ κατ᾽ εὐθυωρίαν δρω- 
μένων πέφυκεν, ἥ τὲ πανδέληνος αὐτὴ πάντων 

ἐσόπτρων ὁμαλότητι καὶ στιλπνότητι κάλλιστόν ἐστι 
Α Ἷ [0] 5: Χ 5 ,» ΦΎ ΝΣ ἴδὲ 

καὶ καϑαρώτατον. ὥσπερ οὖν τὴν ἴριν οἴεσθ᾽ ὑμεῖς 
ἀνακλωμένης ἐπὶ τὸν ἥλιον τῆς ὕψεως ἐνορᾶσϑαι 

8 τὰ δὲ ῥέϑει ΒεΙτηαβιαβ: τὸ δ᾽ ἐρεύϑει 4 ΤΟΣΠΘΡΙΒ: 
περιόντα ὅ καὶ πιέζεται καὶ πιέξει πάλιν ὑπ᾽ αὐτῶν ἀπο- 
κοπτόμεναϑ ὁ ὥστε Υ: 8Β ὅΕ. Μδ]μ ὡς ἐγγὺς 1 δια- 
τύπωσιν Ἰᾶθῃι: δια 1 Β ὅ ΕἸ 10. τοῦτο δὲ Ἔ: 71 ΒΒ} [10 ἁνὴρ ἢ: 
ἀνὴρ ΒῈ 10. ΤΌΣΠΘΟυΒ: ὁ ἀριστοτέἕλης 12 ἀπολλω- 
ψιάδου ΒῊῚ 106 ἀνὴρ 11ᾶθ 22 τὴν ἴριν ΤΟΥΠΘΌΙΒ: τὴν 
ζ 88 τὴν 8ὃ8--4 Β 

"᾿ 0 
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τῷ νέφει λαβόντι νοτερὰν ἡσυχῇ λειότητα καὶ σύν- 
. Ο 2 “" 2 - Ὁ ΄ Ἁ 5 

τηξιν, οὕτως ἑἕκεῖνος ἑνορᾶσϑαι τῇ σελήνῃ τὴν ξξω 

ϑάλασσαν οὐκ ἐφ᾽ ἧς ἐστι χώρας, ἀλλ᾽ ὅϑεν ἡ κλάσις Β 
ἐποίησε τῇ ὕψει τὴν ἐπαφὴν αὐτῆς καὶ τὴν ἀνταύ- 

ΝΡ ΓΑ ΘΑ , .- , 

γειαν" ὥς που πάλιν ὁ “γησιαναξ εἴρηκεν 

“ἢ πόντου μέγα κῦμα καταντία κυμαίνοντος 

δείκελον ἰνδάλλοιτο πυριφλεγέϑοντος ἐσόπτρου.᾽ 

4. Ησϑεὶς οὖν ὁ ᾿Ζ“πολλωνίδης “ὡς ἴδιον᾽ εἶπε 

“καὶ καινὸν ὅλως τὸ σκευώρημα τῆς δόξης. τόλμαν 

δέ τινα καὶ μοῦσαν ἔχοντος ἀνδρός᾽ ἀλλὰ πῆ τὸν 

ἔλεγχον αὐτῷ προσῆγε"; ἱπρῶτον μέν᾽ εἶπον “ἧ μία 
φύσις τῆς ἔξω ϑαλάσσης ἐστί, σύρρουν καὶ συνεχὲς 
ἘΠῚ πέλαγος, ἡ δ᾽ ἔμφασις οὐ μία τῶν ἐν τῇ σελήνῃ 

μελασμάτων, ἀλλ᾽ οἷον ἰσϑμοὺς ἔχουσα, τοῦ λαμπροῦ 

διαιροῦντος καὶ διορίζοντος τὸ δκιερόν᾽ ὅϑεν ἕχά- 
στου τόπου χωρισϑέντος καὶ πέρας ἴδιον ἔχοντος. 
αἵ τῶν φωτεινῶν ἐπιβολαὶ τοῖς σκοτεινοῖς ὕψους 

εἰχόνα καὶ βάϑους λαμβάνουσαι τὰς περὶ τὰ ὄμματα 

καὶ τὰ χείλη εἰκόνας φαινομένας ὁμοιότατα διετύ- 

πωσαν" ὥστ᾽ ἢ πλείονας ἔξω ϑαλάσσας ὑποληπτέον 

ἰσϑμοῖς τισι καὶ ἠπείροις ἀπολαμβανομένας. ὕπερ 

ἐστὶν ἄτοπον καὶ ψεῦδος, ἢ μιᾶς οὔσης. οὐ πιϑανὸν 

εἰχόνα διεσπασμένην οὕτως ἐμφαίνεσϑαι. ἐκεῖνο 

1 σύντηξιν Χ: 2Β 56Ε ξιν.. Μδ]μη σύμπηξιν 4 τῇ 
ὄψει ὟΝ: τὴν ὄψιν 6 ἢ] ἡ Επρουῖαβ 1 τηϑ] τὴ πυρὶ 
φλεγέϑοντος 8 ἡσϑεὶς Χ: πεισϑεὶς 10 πῆ --- προσῆγε! 
σὺ -- πρόσαγε ΤΟΤΠΘΌῸΒ 1: εὖ 19 150 0 ΒΝ 
ΘῸΡΡΙΘπίατη νἱὰ. δηλαδὴ 11 ὕψους - βάϑους ΤιΘοΠΙΟουΒ: 
ὕφους --- βάϑος 19 φαινομένας εἰκόνας Ὁ 



406 ΕᾺ ΒΑΟΙΕ ΙΝ ΟΕΒΕ ΤΌΝΑᾺΕ. 

μὲν γὰρ ἐρωτᾶν ἀσφαλέστερόν ἐστιν ἢ ἀποφαίνεσϑαι 
σοῦ παρόντος. εἰ, τῆς οἰκουμένης εὖρος ἴσης καὶ 

μῆκος, ἐνδέχεται πᾶσιν ὡσαύτως ἀπὸ τῆς σελήνης 

ὄψιν ἀνακλωμένην ἐπιϑιγγάνειν τῆς ϑαλάσσης ἢ 
καὶ τοῖς ἐν αὐτῇ τῇ μεγάλῃ ϑαλάττῃ πλέουσι νὴ 
“ία καὶ οἰκοῦσιν, ὥσπερ Βρεττανοῖς, καὶ ταῦτα μηδὲ 

τῆς γῆς, ὥς φατε, πρὸς τὴν σφαῖραν τῆς σελήνης 

κέντρου λόγον ἐπεχούσης. τουτὶ μὲν οὖν᾽ ἔφην σὸν 

ἔργον ἐπισκοπεῖν" τὴν δὲ πρὸς τὴν σελήνην τῆς 
ὄψεως κλάσιν οὐκέτι σὸν οὐδ᾽ ᾿“Ιππάρχου᾽ καίτοι γε, 
φίλε πρίαμ ὃ ἀλλὰ πολλοῖς οὐκ ἀρέσκει φυσιολο- 
γῶν περὶ τῆς ὄψεως, αὐτὴν ὁμοπωϑῆ κρᾶσιν ἴσχειν 

καὶ σύμπηξιν εἰκός ἐστι μᾶλλον ἢ πληγάς τινας καὶ 

ἀποπηδήσεις. οἵας ἔπλαττε τῶν ἀτόμων ᾿Επίκουρος. 

οὐκ ἐθελήσει δέ, οἶμαι, τὴν σελήνην ἐμβριϑὲς ὑπο- 
ϑέσϑαι σῶμα καὶ στερεὸν ὑμῖν ὁ Κλέαρχος. ἀλλ᾽ 
ἄστρον αἰϑέριον καὶ φωσφόρον, ὥς φατε" τοιαύτῃ 

ὃὲ τὴν ὄψιν ϑραύειν προσήκει καὶ ἀποστρέφειν, ὥστ᾽ 
οἴχεσϑαι τὴν ἀνάκλασιν. εἰ δὲ προσδεῖταί τις ἡμᾶς, 

2. ἴσης] ἐχούσης ΤιϑοπμίουΒ. ἴσον ἐχούσης ὃ 8 πᾶσαν 
ΒΕ 4. Ἰὰο. βίσιιανιῦ θ.ΘΌΠΘΥΒ. Θαρριθπάσμι νἱᾶ. καὶ 
τοῖς ἄλλοις ν6] καὶ τοῖς ἄλλῃ 6 μηδὲ] μέντοι γ6] δὲ δὴ 
ὟΝ. 864 Μϑανιριο ᾿π6106 80 Τη]ητι8 ΘΙ] 14, 46. απο. 1πὖθοΥ- 
τοσοῦ, ῬΟ58586 αἸοιθασ" ἔφατε ΒΕ 8. ροβὺ ἐπεχούσης 
Ἰχο..1-- 2. 1100, 1π ἀπὸ Εἰ. τὉ. ἔσῃ Χ 9 τῆς ΒεΕΒΙ]ΘΘΏΒΙΒ: 

ἢ τῆς Ἐ ἣ τῆς Β 11 φίλε πρίαμ 8---.4 Β 2 ἢ ἀλλὰ] φίλε 
“Μαμπρία Χ. φίλος γ᾽ ἀνὴρ ἀλλὰ ὙΥ. ϑυαρρίοπάπθπῃι νἱᾶ. φίλε 
“Μαμπρία, μέγας ἁνὴρ ἀλλὰ 12 αὐτὴν ὁμοπαϑῆ) αὐτῆς, 
ἣν ὁμοπαϑῆ ΝΥ. αὐγῇ ὁμοπαϑῆ ᾿ταροτῖαβ. Μδ]τη αὐγῇ γὰρ 
ταύτην ὁμοπαϑῇ 18 δὲ 10. ϑραύειν ΤΣΠΘΟαΒ: ἢ 
ραῦσιν 19 εἰ δὲ παραιτεῖταί τις Ὗ. εἰ δὲ προσδεῖταί 
τις αἰτίας (γτγο ἡμᾶς) Βπηρογῖαβ. Εοσγῦ. εἰ δέ τι προσαιτεῖταί 
τις ἡμᾶς 
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ἐρησόμεϑα πῶς μόνον πρόσωπόν ἔστιν ἐν τῇ σελήνῃ 

τὸ τῆς ϑαλάσσης ἔσοπτρον, ἄλλῳ δ᾽ οὐδενὶ τῶν 
τοσούτων ἀστέρων ἐνορᾶται" καίτοι τό γ᾽ εἰκὸς 
ἀπαιτεῖ πρὸς ἅπαντας ἢ πρὸς μηδένα τοῦτο πάσχειν 

τὴν ὄψιν. ἀλλ᾽ ἘΞ πρὸς τὸν Ζεύκιον ἔφην ἀποβλέ- 
ψας, ὃ πρῶτον ἐλέχϑη τῶν ἡμετέρων ὑπόμνησον. 

ὅ. Καὶ ὁ “εύκιος “ἀλλὰ μὴ δόξωμεν᾽ ἔφη κομιδῇ 
προπηλακίζειν τὸν Φαρνάκην, οὕτω τὴν Στωικὴν 

δόξαν ἀπροσαύδητον ὑπερβαίνοντες, εἰπὲ δή τι πρὸς 

τὸν ἄνδρα πάντως, ἀέρος μῖγμα καὶ μαλακοῦ πυρὸς 
ὑποτιϑέμενον τὴν σελήνην, εἶϑ᾽ οἷον ἐν γαλήνῃ 

φρίκης ὑποτρεχούσης φάσκοντα τοῦ ἀέρος διαμε- 
λαίνοντος ἔμφασιν γίγνεσϑαν μορφοειδῇ Ἔ“". 'χρη- 
στῶς γ᾽ εἶπον “ὦ Δεύκιε, τὴν ἀτοπίαν εὐφήμοις 
περιαμπέχεις ὀνόμασιν" οὐχ οὕτω δ᾽ ὁ ἑταῖρος ἡμῶν, 
ἀλλ᾽, ὅπερ ἀληϑὲς ἦν, ἔλεγεν ὑπωπιάξειν αὐτοὺς 
τὴν σελήνην, σπίλων καὶ μελασμῶν ἀναπιμπλάντας. 
ὁμοῦ μὲν Ἄρτεμιν καὶ ᾿'4ϑηνᾶν ἀνακαλοῦντας, ὁμοῦ 932 

δὲ σύμμιγμα καὶ φύραμα ποιοῦντας ἀέρος ξοφεροῦ 

καὶ πυρὸς ἀνθρακώδους, οὐκ ἔχουσαν ἔξαψιν οὐδ᾽ 
» Ἁ 2 Ψ᾽ 3 . ’ -ρ ’, 

αὐγὴν οἰκείαν, ἀλλὰ δυσκρινὲς τι σῶμα, τυφόμενον 

ἀεὶ καὶ πυρίκαυστον: ὥσπερ τῶν κεραυνῶν τοὺς 

ἀλαμπεῖς καὶ ψολόεντας ὑπὸ τῶν ποιητῶν προσα- 
γορευομένους. ὅτι μέντοι πῦρ ἀνϑρακῶδες, οἷον 

1 ἐρησόμεϑα ὟΥ: χρησόμεϑα. ὅ 180. 18 ἴογτο 1ὐὕ. ΒῈ.. 
λλὰ σύ γεν. Μαῖα ἀλλὰ σύ γ᾽ ἐάσας ταῦτα 10. ἔφην ὙὟΥ: 
φ᾽ ὧν 10 παντὸς ΒῈᾺ 18 120. 4--ὅΒ 8. τοῦ προ- 
βλόρα Βαρρ!οὺ ὟΥ 14 γοβὺ “εύκιε 1840. 8 1100. Ἔχ] οὐ Εἰ 
1ὅ ὑμῶν ΒῊ 16 ὑπωπιάξειν ΤΟΤΠΘΌυΒ: ὑποπιέξζειν 19 σύμ- 
μιγὰ ΒᾺῈ 28. ποιητῶν] οἵ. Ἠομῃ. ν 880. ἕ ὅ88 

δον ὥι, 

Ε 
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οὗτοι τὸ τῆς σελήνης ποιοῦσιν, οὐκ ἔχει διαμονὴν 
οὐδὲ σύστασιν ὅλως. ἐὰν μὴ στερεᾶς ὕλης καὶ στε- 

Β γούσης ἅμα καὶ τρεφούσης ἐπιλάβηται. βέλτιον οἶμαι 

συνορᾶν ἐνίων φιλοσόφων τοὺς ἐν παιδιᾷ λέγοντας 
τὸν Ἥφαιστον εἰρῆσϑαι χωλόν, ὅτι τὸ πῦρ ξύλων 

χωρὶς ὥσπερ οἵ χωλοὶ βακτηρίας οὐ πρόεισιν. εἰ 

οὖν ἡ σελήνη πῦρ ἐστι, πόϑεν αὐτῇ τοσοῦτος ἐγγέ- 

γονεν ἀήρ; ὁ γὰρ ἄνω καὶ κύκλῳ φερόμενος οὑτοσὶ 
τόπος οὐκ ἀέρος, ἀλλὰ κρείττονος οὐσίας καὶ πάντα 

λεπτύνειν καὶ συνεξάπτειν φύσιν ἐχούσης ἐστίν" εἰ 

δ᾽ ἐγγέγονε, πῶς οὐκ οἴχεται μεταβάλλων εἰς ἕτερον 

εἶδος ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἐξαιϑερωϑείς, ἀλλὰ σῴξεται 

καὶ συνοικεῖ πυρὶ τοσοῦτον χρόνον, ὥσπερ ἧλος 
ἀραρὼς τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ μέρεσι καὶ δσυγγεγομφωμέ- 
νος: ἀραιῷ μὲν γὰρ ὄντι καὶ συγκεχυμένῳ μὴ μέ- 

νειν ἀλλὰ σφάλλεσθαι προσήκει" συμπεπηγέναι δ᾽ 

οὐ δυνατὸν ἀναμεμιγμένον πυρὶ καὶ μήϑ'᾽ ὑγροῦ 
μετέχοντα μήτε γῆς. οἷς μόνοις ἀὴρ συμπήγνυσϑαι 
πέφυκεν" ἡ δὲ ῥύμη καὶ τὸν ἐν λίϑοις ἀέρα καὶ 
τὸν ἐν ψυχρῷ μολέβδῳ συνεκχάει, μήτι γε δὴ τὸν 

ἐν πυρὶ δινούμενον μετὰ τάχους τοσούτου. καὶ γὰρ 

᾿Εμπεδοκλεῖ δυσκολαίνουσι, πάγον ἀέρος χαλαξώδη 
ποιοῦντι τὴν σελήνην ὑπὸ τῆς τοῦ πυρὸς σφαίρας 

περιεχόμενον" αὐτοὶ δὲ τὴν σελήνην σφαῖραν οὖσαν 

πυρὺς ἀέρα φασὶν ἄλλον ἄλλῃ διεσπασμένον περι- 
ἔχειν, καὶ ταῦτα μήτε ῥήξεις ἔχουσαν ἐν ἑαυτῇ μήτε 

ὅ ξύλου ΒῊ 11 Ἠρημσνογάθηιβ: δὲ γέγονε 21 δινού- 
μενον ΤΌΙΠΘΡα5: δινουμένω 22 ᾿Εμπεδοκλεῖ] οἴῃ. Μὰ]- 
ἸδοΒ1 5 2 διεσπαρμένον ὃ 

το οι 
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βάϑη καὶ κοιλότητας, ἅπερ οἵ γεώδη ποιοῦντες ἀπο- 

λείπουσιν, ἀλλ᾽ ἐπιπολῆς δηλονότι τῇ κυρτότητι ἐπι- 
κείμενον. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ καὶ πρὸς διαμονὴν ἄλογον 
καὶ πρὸς ϑέαν ἀδύνατον ἐν ταῖς πανσελήνοις" διω- 

ρίσϑαι γὰρ οὐκ ἔδει μέλαν καὶ σκιερόν, ἀλλ᾽ ἀμαυ- 

ροῦσϑανι κρυπτόμενον ἢ συνεκλάμπειν. ὑπὸ τοῦ 
2.» ’ - , ᾿᾽ ν 2 
ἡλίου καταλαμβανομένης τῆς σελήνης. καὶ γὰρ παρ 
ς " ς Ἁ 7 Ἕ Ἁ ’ - - τ΄ ἡμῖν ὃ μὲν ἐν βάϑεσι καὶ κοιλώμασι τῆς γῆς, οὗ 

μὴ δίεισιν αὐγή, διαμένει δκιώδης καὶ ἀφώτιστος" 

ὁ δ᾽ ἔξωϑεν τῇ γῇ περικεχυμένος φέγγος ἴσχει καὶ 

χρόαν αὐγοειδῇ᾽ πρὸς πᾶσαν μὲν γάρ ἐστι ποιότητα 
καὶ δύναμιν εὐκέραστος ὑπὸ μανότητος, μάλιστα δὲ 

Ἁ 2, . ΄ ΄ Φ ᾿ς ΄, 2 φωτὸς ἂν ἐπιψαύσῃ μόνον, ὥς φατε, καὶ ϑίγῃ. δὲ 
ὅλου τρεπόμενος ἐκφωτίξεται. ταὐτὸν οὖν τοῦτο κεί 

τοῖς εἰς βάϑη τινὰ καὶ φάραγγας συνωϑθοῦσιν ἐν 
- ͵ὕ ᾿ 4 Ὁ , ᾿ μῷ ὅ -ἡ 

τῇ σελήνῃ τὸν ἄξρα παγκάλως ἔοικε βοηϑεῖν, ὑμᾶς 
ὃ Ψ ι ΒῈ 3.» Ἁ Χ 2 Ξς 

γε διεξελέγχει τοὺς ἐξ ἀέρος καὶ πυρὸς οὐκ οἷδ 
ὅπως μιγνύντας αὐτῆς καὶ συναρμόξοντας τὴν σφαῖς- 

ραν᾽ οὐ γὰρ οἱόν τε λείπεσϑαι σκιὰν ἐπὶ τῆς ἐπι- 
φανείας. ὅταν ὁ ἥλιος ἐπιλάμπῃ τῷ φωτὶ πᾶν, ὁπόσον 

καὶ ἡμεῖς ἀποτεμνόμεϑα τῇ ὄψει τῆς σελήνης. 
ΕΠ) τὸν 

6. Καὶ ὁ Φαρνάκης, ἔτι μου λέγοντος, ἱτοῦτ 

ἐχεῖνο πάλιν᾽ εἶπεν “ἐφ᾽ ἡμᾶς ἀφῖκχται τὸ περίακτον 

ἐκ τῆς ᾿ἀκαδημείας, ἐν τῷ πρὸς ἑτέρους λέγειν δια- 

τρίβοντας ἑκάστοτε μὴ παρέχειν ἔλεγχον ὧν αὐτοὶ 

4 διωρίσθαι Ἐταροιῖαβ: διορίσασθαι ὅ ΘαΘΡΠπεσα5: μέ- 
λανα 8 οὗ] τηλ]1πὶ οὗ 9 αὐγή] αὕτη ΒῈ;Ὶ 10. διαμένει] 
διαμελαίνει Β Εἰ 14 ταὐτὸν Βρηβθίθυαβ: ταὐτὸ 10. κεΐ 
Ἐπηρουῖτδ: καὶ 106 παγκάλως Ὗ: κἂν καλῶς 11 γε: τε 
10. δὴ ἐξελέγχει Ἐτηρουὰβ 29 ἔτ᾽ ἐμοῦ 24 ἀκαδηκίας ΒΕ 

") 

ΗΕ 

" 
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λέγουσιν, ἀλλ᾽ ἀπολογουμένοις ἀεὶ χρῆσϑαι μὴ κα- 
τηγοροῦσιν, ἂν ἐντυγχάνωσιν᾽" ἐμὲ δ᾽ οὖν οὐκ ἐξάξεσϑε 
τήμερον εἰς τὸ διδόναι λόγον ὧν ἐπικαλεῖτε τοῖς 
Στωικοῖς, πρὶν εὐθύνας λαβεῖν παρ᾽ ὑμῶν, ἄνω. τὰ 
χάτω τοῦ κόσμου ποιούντων. καὶ ὃ Δεύκιος γελά- δ 

σας ἱμόνον᾽ εἶπεν “ὦ τάν, μὴ κρίσιν ἡμῖν ἀσεβείας 
9928 ἐπαγγείλῃς, ὥσπερ ᾿Δρίσταρχον ὥετο δεῖν Κλεάν- 

ϑης τὸν Σάμιον ἀσεβείας προσκαλεῖσϑαι τοὺς Ἕλ- 

ληνας, ὡς κινοῦντα τοῦ κόσμου τὴν ἑστίαν, ὅτι τὰ 
φαινόμενα σῴξειν ἁνὴρ ἐπειρᾶτο, μένειν τὸν οὐρα- τὸ 

νὸν ὑποτιϑέμενος, ἐξελίττεσϑαι δὲ κατὰ λοξοῦ κύ- 

κλου τὴν γῆν, ἅμα καὶ περὶ τὸν αὑτῆς ἄξονα δινου- 

μένην. ἡμεῖς μὲν οὖν οὐδὲν αὐτοὶ παρ᾽ αὑτῶν 
λέγομεν, οἱ δὲ γῆν ὑποτιϑέμενοι τὴν σελήνην, ὦ 

βέλτιστε, τί μᾶλλον ὑμῶν ἄνω τὰ κάτω ποιοῦσι, τ 

τὴν γῆν ἱδρυόντων ἐνταῦϑα μετέωρον ἐν τῷ ἀέρι, 

πολλῷ τινι. μείζονα τῆς σελήνης οὖσαν, ὡς ἐν τοῖς 

ἐχλειπτικοῖς πάϑεσιν οἵ μαϑηματικοὶ καὶ ταῖς διὰ 

Βτοῦ σκιάσματος παρόδοις τῆς ἐποχῆς τὸ μέγεϑος 

ἀναμετροῦσιν; ἥ τὲ γὰρ σκιὰ τῆς γῆς ἐλάττων ὑπὸ 30 

μείξονος τοῦ φωτίζοντος ἀνατείνει καὶ τῆς σκιᾶς 

αὐτῆς λεπτὸν ὃν τὸ ἄνω καὶ στενὸν οὐδ᾽ Ὅμηρον. 
ὥς φασιν, ἔλαϑεν,. ἀλλὰ τὴν νύκτα ᾿ϑοήν᾽ ὀξύ- 

τητι τῆς σκιᾶς προσηγόρευσεν" ὑπὸ τούτου δ᾽ ὅμως 

1 ἀεὶ) δεῖ ΒῈ 2 τοῖς ἐντυγχάνουσιν Ὗ΄. Ἐογῦ. οἷς 
ἂν ἐντυγχάνωσιν γὙ6] ὧν ἂν ἐντ. οἵ. Ρ]αὖ. ῬΘρ. Ῥ. 581 6: 
ὀλίγοι ὧν ἐγὼ ἐντετύχηκα 1 ΒΔὈγΙοῖα8: ἀρίσταρχος -- κλεἄᾶνϑη 
8 ΕἸΡοΥΙαΒ: προκαλεῖσϑαι ΒΕ τὰ αΘΌπουι5 10 ἀνὴρ Β 
1ὅ ὑμῶν Χ: ἡμῶν 20 ἐλάττων] εἰς ἔλαττον ΕΠ ροΥα5 21 τῆς 
σκιᾶς] 46]. 1Ιάθρ᾽ιη 22 ὃν τὸ] ὄντα ΒῈῚ 28 φασιν Χ: φησὶν 
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ἁλισκομένη ταῖς ἐχλείψεσιν ἡ σελήνη τρισὶ μόλις 
τοῖς αὑτῆς μεγέϑεσιν ἀπαλλάττεται. σκόπει δὴ 

πόσων ἣ γῆ σεληνῶν ἐστιν, εἰ σκιὰν ἀφίησιν, ἧ 
βραχυτάτη, πλάτος τρισέληνον. ἀλλ᾽ ὅμως ὑπὲρ τῆς. 

5 σελήνης μὴ πέσῃ δεδοίκατε" περὶ δὲ τῆς γῆς ἴσως 

«Αἰσχύλος ὑμᾶς πέπεικεν, ὡς ὁ Ἄτλας 

ἑξἕστηκε, κίον᾽ οὐρανοῦ τὲ καὶ χϑονὸς 
» 3, ΨΌ -» 2 3. .3 
ὥμοις ἐρείδων, ἄχϑος οὐκ εὐάγκαλον 

εἰ τῇ μὲν σελήνῃ κοῦφος ἀὴρ ὑποτρέχει καὶ στερεὸν 
10 ὄγκον οὐκ ἐχέγγυος ἐνεγκεῖν. τὴν δὲ γῆν κατὰ 

Πίνδαρον ᾿ἀδαμαντοπέδιλοι κίονες᾽ περιέχουσι" καὶ 

διὰ τοῦτο Φαρνάκης αὐτὸς μὲν ἐν ἀδείᾳ τοῦ πεσεῖν 
τὴν γῆν ἐστιν, οἰκτίρει δὲ τοὺς ὑποκειμένους τῇ 

μεταφορᾷ τῆς σελήνης Αἰὐἰϑίοπας ἢ Ἰαπροβηνούς, 

μὴ βάρος αὐτοῖς ἐμπέσῃ τοσοῦτον. καίτοι τῇ μὲν 

σελήνῃ βοήϑεια πρὸς τὸ μὴ πεσεῖν ἡ κίνησις αὐτὴ 

καὶ τὸ ῥοιξζῶδες τῆς περιαγωγῆς. ὥσπερ ὅσα ταῖς Ὁ 

σφενδόναις ἐντεϑέντα τῆς καταφορᾶς κώλυσιν ἴόδχξει 

τὴν κύχλῳ περιδίνησιν᾽ ἄγει γὰρ ἕκαστον ἡ κατὰ 
΄ 

΄ ι τ ᾿ 

φύσιν κίνησις, ἂν ὑπ᾽ ἄλλου μηδενὸς ἀποστρέφηται. 

διὸ τὴν σελήνην οὐκ ἄγει τὸ βάρος, ὑπὸ τῆς περι- 

᾿ φορᾶς τὴν ῥοπὴν ἐχκρουόμενον. ἀλλὰ μᾶλλον ἴσως 

λόγον εἶχε ϑαυμάξειν μένουσαν αὐτὴν παντάπασιν 

1 σι 

2 [-- 

ὥσπερ ἣ γῆ καὶ ἀτρεμοῦσαν. νῦν δὲ σελήνη μὲν 

1 ταῖς] ἐν ταῖς ΠαΘΌμΘΥιΒ 8 ἢ ΜεάνϊρσίαβΒ: ἡ 6 ἡμᾶς 
ΒΕ 7 ΑΘ50ῃ. Ῥύοπι. 849 1: γῶν ΒΝ 9 εὖ] καὶ Υν. 
εἶτα νογτϊῦ Χ 11 Πίνδαρον] ΒοΙρκ. 1 Ρ. 402 14 τῇ κατα- 
φορᾷ ΤΌΣΠΘΡΙΙ5 21 οὐ κατάγει 2424 ἀτρεμοῦσαν Βτηρθ- 
γ].5: ἄτρεπτος ἄν οἵ, Ῥ». 9208. 9898 105 τε πόση ἢ 
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ἔχει μεγάλην αἰτίαν τοῦ δεῦρο μὴ φέρεσϑαι᾽ τὴν 

δὲ γῆν, ἑτέρας κινήσεως ἄμοιρον οὖσαν, εἰκὸς ἦν 

μόνῳ τῷ βαρύνοντι κινεῖν" βαρυτέρα δ᾽ ἐστὶ τῆς 
σελήνης οὐχ ὅσῳ μείζων, ἀλλ᾽ ἔτι μᾶλλον, ἅτε δὴ 
διὰ ϑερμότητα καὶ πύρωσιν ἐλαφρᾶς γεγενημένης. 
ὅλως δ᾽ ἔοικεν ἐξ ὧν λέγεις ἡ σελήνη μᾶλλον, εἰ 

πῦρ ἐστι, γῆς δεῖσϑαι καὶ ὕλης, ἐν ἧἣ βέβηκε καὶ 
προσπέφυκε καὶ συνέχει καὶ ζωπυρεῖ τὴν δύναμιν" 

οὐ γὰρ ἔστι πῦρ χωρὶς ὕλης διανοηϑῆναν σῳξόμε- 

νον᾽ γῆν δέ φατε ὑμεῖς ἄνευ βάσεως καὶ ῥίξης 
διαμένειν. πάνυ μὲν οὖν᾽ εἶπεν ὁ Φαρνάκης τὸν 

μέσον τόπον ἔχουσαν, ὥσπερ αὐτῇ οἰκεῖον καὶ κατὰ 

φύσιν" οὗτος γάρ ἐστι, περὶ ὃν ἀντερείδει πάντα 
τὰ βάρη δέποντα καὶ φέρεται καὶ συννεύει παντα- 

χόϑεν" ἡ δ᾽ ἄνω χώρα πᾶσα, κἄν τι δέξηται γεῶδες 

ὑπὸ βίας ἀναρριφέν, εὐθὺς ἐχϑλίβει δεῦρο, μᾶλλον 

δ᾽ ἀφίησιν, ἧ πέφυκεν οἰκείᾳ ῥοπῇ καταφερόμενον. 
1. Πρὸς τοῦτ᾽ ἐγὼ τῷ “ευκίῳ χρόνον ἐγγενέσθαι 

βουλόμενος ἀναμιμνησχομένῳ, τὸν Θέωνα καλέσας 
πο μϑδ,} τίς" ἔφην “ὦ Θέων. εἴρηκε τῶν τραγικῶν ὡς ἰατροί 

ἱπιχρὰν πιχροῖς κλύξουσι φαρμάκοις χολήν; 

ἀποχριναμένου δὲ τοῦ Θέωνος ὅτι Σοφοκλῆς. “καὶ 

δοτέον᾽ εἶπον “ὑπ᾽ ἀνάγκης ἐκείνοις" φιλοσόφων δ᾽ 

οὐκ ἀκουστέον, ἂν τὰ παράδοξα παραδόξοις ἀμύνε- 
σϑαι βούλωνται καὶ μαχόμενοι πρὸς τὰ ϑαυμάσια 

11 τὸν μέσον -- κατὰ φύσιν : τὸν οἶκεῖον καὶ κατὰ 
φύσιν τόπον ἔχουσαν ὥσπερ αὐτὴ τὸν μέσον ΒῈ 12 αὐτῆς 
21 Νδῦοῖς, Ῥ. 812 

20 

20 
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τῶν δογμάτων ἀτοπώτερα καὶ ϑαυμασιώτερα πλάτ- 
τῶσιν. ὥσπερ οὗτοι τὴν ἐπὶ τὸ μέσον φορὰν εἰσά- 9534 

γουσιν. ἧ τί παράδοξον οὐκ ἔνεστιν; οὐχὶ τὴν γῆν 
σφαῖραν εἶναι. τηλικαῦτα βάϑη καὶ ὕψη καὶ ἀνω- 

5 μαλίας ἔχουσαν; οὐκ ἀντίποδας οἰχεῖν, ὥσπερ ϑρῖπας 

ἢ γαλεώτας τραπέντα ἄνω τὰ κάτω τῇ γῇ προσισχο- 

μένους; ἡμᾶς δ᾽ αὐτοὺς μὴ πρὸς ὀρϑὰς βεβηκότας 

ἀλλὰ πλαγίους ἐπιμένειν ἀπονεύοντας ὥσπερ οἵ 

μεϑύοντες; οὐ μύδρους χιλιοταλάντους διὰ βάϑους 

το τῆς γῆς φερομένους, ὅταν ἐξίκωνται πρὸς τὸ μέσον, 

ἵστασϑαι, μηδενὸς ἀπαντῶντος μηδ᾽ ὑπερείδοντος᾽ 

εἰ δὲ ῥύμῃ κάτω φερόμενοι τὸ μέσον ὑπερβάλλοιεν. 
αὖϑις ὀπίσω δτρέφεσϑαι καὶ ἀνακάμπτειν ἀπ᾿ αὐτῶν; Β 
οὐ τμήματα δοκῶν ἀποπρισϑέντα τῆς γῆς ἑχατέρω- 

ϑὲν μὴ φέρεσϑαι κάτω διὰ παντός. ἀλλὰ προσπί- 
πτοντὰα πρὺς τὴν γῆν ἔξωϑεν εἴσω διωϑθϑεῖσϑαι καὶ 

ἀποχρύπτεσϑαν περὶ τὸ μέσον; οὐ ῥεῦμα λάβρον 

ὕδατος χάτω φερόμενον εἰ πρὸς τὸ μέσον ἔλϑοι 

σημεῖον, ὅπερ αὐτοὶ λέγουσιν ἀσώματον, ἵστασϑαι 

20 περιχρεμαννύμενον ἢ κύκλῳ περιπολεῖν, ἄπαυστον 

αἰώραν καὶ ἀκατάπαυστον αἰωρούμενον; οὐδὲ γὰρ ὦ 

ψευδῶς ἔνια τούτων βιάσαιτο ἄν τις αὑτὸν εἰς τὸ 

δυνατὸν τῇ ἐπινοίᾳ καταστῆσαι. τοῦτο γάρ ἐστι 

μ᾿ σι 

θ με ται ΟΟΥΤ. σἱᾶ. τραπέμπαλιν ιρ. Ὗ: προϊσχο- 
μένους ΣΧ: φερομένου 18 ἀφ᾽ αὑτῶν! 15 ἀλλὰ --- μέ- 
σον] ΤῊ πρὸς τὴν γῆν. ἔξωϑεν διωϑεῖσϑαι ἀλλὰ προσπίπ- 
τοντὰ ἔσω ἀπολχρ. περὶ τὸ μέσον 16 εἴσω : ἴσως (ἔσω νὴ) 
17 ἁποκρούεσϑαι ΘΟΒΗ ΘΓ Β 20 ΕΠΏΡΘΙΙΒ: περικεραννύ- 
μενον 10. ἢ Ιάθα. ΤΌ. περιπολεῖν 1άθτη: περὶ πόλιν 
10. ἄπιστον Ν 2421 ἀκατάστατον ΒτηροΥγαΒ 22 αὐτὸν ΒῈ 
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τὰ ἄνω κάτω καὶ πάντα τραπέμπαλιν εἶναι, τῶν 

ἄχρι τοῦ μέσου κάτω τῶν δ᾽ ὑπὸ τὸ μέσον αὖ 
πάλιν ἄνω γιγνομένων" ὥστ᾽, εἴ τις συμπαϑείᾳ τῆς 

“-- Χ ; 3 - 3 ’ ἃ Ἁ .Ψ ΄ γῆς τὸ μέσον αὐτῆς ἔχων σταίη περὶ τὸν ὀμφαλόν, 

ἅμα καὶ τὴν κεφαλὴν ἄνω καὶ τοὺς πόδας ἄνω ὃ 
ἔχειν τὸν αὐτόν" κἂν μὲν διασχκάπτῃ τις τὸν ἐπέ- 
κεινα τόπον, ἀνακύπτον αὐτοῦ τὸ δ εἶναι καὶ κάτω 
ἄνωθεν ἕλκεσϑαι τὸν ἀνασκαπτόμενον" εἰ δὲ δὴ 

Ψ 9 Ἁ »"» ΑῚ 3 Ο τούτῳ τις ἀντιβεβηκὼς νοοῖτο, τοὺς ἀμφοτέρων ἅμα 

πόδας ἄνω γίγνεσϑαι καὶ λέγεσϑαι. 10 

8. Τοιούτων μέντοι καὶ τοσούτων παραδοξολο- 

Ὁ γιῶν οὐ μὰ Ζία πήραν, ἀλλὰ ϑαυματοποιοῦ τῦνος 

ἀποσκευὴν καὶ πυλαίαν κατανωτισάμενοι καὶ παρέλ- 
σι Α , Ψ“ ᾿ Υ 7ὔ 

κοντὲς ἑτέρους φασὶ γελοιάζειν ἄνω τὴν δελήνην, 

γῆν οὖσαν, ἐνιδρύοντας οὐχ ὅπου τὸ μέσον ἐστί. τ 
καίτοι γ᾽ εἰ πᾶν σῶμα ἐμβροιϑὲς εἰς τὸ αὐτὸ συν- 
νεύει καὶ πρὸς τὸ αὑτοῦ μέσον ἀντερείδει πᾶσι τοῖς 
μορίοις, οὐχ ὡς μέσον οὖσα τοῦ παντὸς ἡ γῆ μᾶλ- 

λον ἢ ὡς ὅλον οἰχειώσεταν μέρη αὐτῆς ὄντα τὰ 

βάρη" «καὶ τεκμήριον ἘἘ ἔσται τῶν ῥεπόντων οὐ τῇ 50 

1 καὺ Ν : κἂν 10. τραπέμπαλιν ἔ: τραπέντα πάλιν. 
Ιάθιη υἱδίατη οουσ. ἴ,. ΠΙπαογῆμσβ ἴῃ ΠῚ. Οδ851. 47, 40 
8 συμπιεσϑεὶς (τ8]1π ἐμπιεσϑεὶς) τῇ γῇ ὟὙὰὸὀ ὉὋὉ μὲν 1,6ο- 
πῖουβ: μὴ 16--18ΒἘ 81) ἀνακύπτειν αὐτοῦ τὸ σῶμα Ἐτα- 
ῬουαβΒ. ἀνακύπτον αὐτοῦ ταὐτὸν εἶναι ΒΘηΒβοΙογαΒ. ΜδΙπα 
ἀνακύπτον αὐτοῦ τὸ σῶμα ταὐτὸν εἶναι καὶ κάτω καὶ ἄνω 
καὶ κάτωϑεν καὶ ἄνωϑεν ἕλκεσϑαι 8 καὶ ἄνωϑεν Βροηδθ- 
Ιοῦὰβ [ἴὉ. τὸν] τὸ Ιᾶθρπἡὶ 12 πήραν ΤΟΙΠΘΌΙ ΕἸΧΘΙΊΡ] ΙΗ: 
πεῖραν 18 περιέλκοντες Κα] ὑνγαββουθ 14 γελοιάζειν ΤῸτ- 
ΠΘΡαΒ5: πελάζειν 16 ΚΚαϊύνγαββουτβ: ἐνιδρύοντες 10 εἰς 
ῳ ν ἷ 3 » , ἈῸ1 ἧς 
ἑαυτὸ ὟὟ 17 ἕ: αὐτοῦ 19 μέρεσιν αὐτῆς ΒΘΏΒΘΙΘΥΒ 
20 160. 148Β 108}. ϑαρρΙοπάστμῃ υἱὰ. καὶ τεκμήριον ἐκ τῶν 
βαρέων ἔσται τῶν ῥεπόντων Ὁ. τῇ γῇ Μαανίρίυδβ: τῇ τῆς 
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γῇ μεσότητος πρὸς τὸν κόσμον, ἀλλὰ πρὸς τὴν γῆν 

κοινωνίας τινὸς καὶ σύμοηναι τοῖς ἀπο μενοι 
ἀπῇ εἶτα πάλιν μραμηρερομενοιε: ὡς γὰρ ὃ ἥλιος 

εἰς ἑαυτὸν ἐπιστρέφει τὰ μέρη ἐξ ὧν συνέστηκε, 

καὶ ἡ γῆ τὸν λίϑον ὥσπερ ἴδιον καὶ προσήκοντα 
δέχεται καὶ φέρει πρὸς ἐχεῖνον᾽ ὅϑεν ἑνοῦται τῷ 
χρόνῳ καὶ συμφύεται πρὸς αὐτὴν τῶν τοιούτων 

ἕχαστον. εἰ δέ τι τυγχάνει δῶμα τῇ γῇ μὴ προῦσνε- 
νεμημένον ἀπ᾽ ἀρχῆς μηδ᾽ ἀπεσπασμένον, ἀλλά που 

καϑ' αὑτὸ σύστασιν ἔσχεν ἰδίαν καὶ φύσιν. ὡς 
φαῖεν ἂν ἐκεῖνοι τὴν σελήνην. τί κωλύει χωρὶς εἶναι 

καὶ πεν περὶ αὑτό, τοῖς αὐτοῦ πεπιεσμένον μέ- 

θεσι καὶ συμπεπεδημένον; οὔτε γὰρ ἡ γῆ μέδον 
οὖσα δείκνυται τοῦ παντὸς ἥ τε πρὸς τὴν γῆν τῶν 

ἐνταῦϑα συνέρεισις καὶ σύστασις ὑφηγεῖται τὸν 
τρόπον, ᾧ μένειν τὰ ἐκεὶ συμπεσόντα πρὸς τὴν 
σελήνην εἰκός ἐστιν. ὁ δὲ πάντα τὰ γεώδη καὶ 

βαρέα συνελαύνων εἰς μίαν χώραν καὶ μέρη ποιῶν 
ἑνὸς σώματος. οὐχ ὁρῶ διὰ τέτοῖς κούφοις τὴν αὐτὴν 

ἀνάγκην οὐκ ἀνταποδίδωσιν, ἀλλ᾽ ἐᾷ χωρὶς εἶναι συ- 
στάσεις πυρὸς τοσαύτας καὶ οὐ πάντας εἰς ταὐτὸ 

συνάγων τοὺς ἀστέρας σαφῶς οἴεται δεῖν καὶ σῶμα 

κοινὸν εἶναι τῶν ἀνωφερῶν καὶ φλογοειδῶν ἁπάντων. 

ὅ ἴδιον καὶ ὟΝ: Ἰδο. 1--88Β 4Ε)} 6 καὶ καταφερῆ πρὸς 
τὸ οἰκεῖον. ΕΤΩΡΘΥΒ:; Τη8}}1γ καὶ φέρει πρὸς τὸ οἰκεῖον 10. 
σιρὸς πως 9 που]τοῦ ΒῊ 10 αὑτὸ] αὐτὸ ΒῚῈ 12 αὐτοῦ" 
16 ὟΥ : συναίρεσις 21 ταὐτὸ ΠαΘΡΏΘΓαΒ: τοῦτο 22 σα- 
φῶς -- δεῖν καὶ] γ6]1 ἀρ] θπ ατηῃ καὶ Ὑ6] οοΥρσοπάστη καὶ φῶς 
δὴ--- ὲν καὶ τηοποῦ ὟΥ σαφῶς] ἃ φῶς ΤΟΓΠΘΌῸΒ 10. δεῖν 
εἶναι σῶμα κοινὸν τῶν ἀνωφερῶν )ΟΘΠΠΘΥΒ 28 ΤΟΣΠΘΌι 
ἘχΧθυρΙ τα : ἀναφορῶν 

ΒΕ 
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99 9. “᾽4λλ᾽ ἥλιον μὲν ἀπλέτους μυριάδας ἀπέχειν 
τῆς ἄνω περιφορᾶς φατε εἶπον “ὦ φίλε ᾿4πολλω- 
νίδη. καὶ φωσφόρον ἐπ᾽ αὐτῷ καὶ στίλβοντα καὶ 
τοὺς ἄλλους πλάνητας ὑφιεμένους τὲ τῶν ἀπλανῶν 

καὶ πρὸς ἀλλήλους ἐν διαστάσεσι μεγάλαις φέρεσϑαι" δ 

τοῖς δὲ βαρέσι καὶ γεώδεσιν οὐδεμίαν οἴεσϑε τὸν 
κόσμον εὐρυχωρίαν παρέχειν ἐν ἑαυτῷ καὶ διάστασιν" 

ὁρᾶτε ὅτι γελοῖόν ἐστιν, εἰ γῆν οὐ φήσομεν εἶναι 

τὴν σελήνην. ὅτι τῆς κάτω χώρας ἀφέστηκεν, ἄστρον 

Β δὲ φήσομεν. ὁρῶντες ἀπωσμένην τῆς ἄνω περιφορᾶς το 
μυριάσι σταδίων τοσαύταις καὶ ὥσπερ εἰς βυϑόν τινα 

καταδεδυκυῖαν᾽ τῶν μέν γ᾽ ἄστρων κατωτέρω το- 

σοῦτόν ἐστιν, ὅσον οὐκ ἄν τις εἴποι μέτρον, ἀλλ᾽. 

ἐπιλείπουσιν ὑμᾶς τοὺς μαϑηματικοὺς ἐκλογιξομένους 

οἵ ἀριϑμοί, τῆς δὲ γῆς τρόπον τινὰ ψαύει καὶ περιυ- τὸ 
φερομένη πλησίον 

φο ἅρματος ὥσπερ ἂν ἴχνος ἑλίσσεται᾽ 

φησὶν ᾿Εμπεδοκλῆς 

“ἥ τὲ περὶ ἄκραν ἜἾ 

οὐδὲ γὰρ τὴν σκιὰν αὐτῆς ὑπερβάλλει πολλάκις ἐπὶ 
μικρὸν αἰρομένην τῷ παμμέγεϑες εἶναι τὸ φωτίζον" 

ἀλλ᾽ οὕτως ἔοικεν ἐν χρῷ καὶ σχεδὸν ἐν ἀγκάλαις 
τῆς γῆς περιπολεῖν, ὥστ᾽ ἀντιφράττεσϑαι «πρὸς τὸν 

Ο ἥλιον ὑπ᾽ αὐτῆς, μὴ ὑπεραίρουσα τὸν σκιερὸν καὶ 

τ Ὁ 

60 βαϑέσι ΒβῸῈῈ 11 καὶ ξ΄ 1. εἰς 14 ὑμᾶς Χ: ἡμᾶς 
11 ἀν᾽ ἴχνος ἑλίσσεται ὟὟ : ἴχνος ἀνελίσσεται ἸιΌγ]. ὡς ἴχνος 
περὶ γῆν ἀνελίσσεται ἄκραν ΜΆ]]ΔΟΙ. 1 Ρ. 7 γ8. 246 19 ἤ 
τε] ἡ Ὗ. 1,80. 34--2ῦ0 Β 18 Ἐ 21 ὟΥ: αἰρομένη 
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χϑόνιον καὶ νυχτέριον τοῦτον τόπον, ὃς γῆς κλῆρός 

ἐστι. διὸ λεκτέον οἶμαι ϑαρροῦντας ἐν τοῖς τῆς γῆς 

ὅροις εἶναι τὴν σελήνην ὑπὸ τῶν ἄκρων αὐτῆς ἐπι- 

προσϑουμένην.᾽ 

8 10. Σκόπει δὲ τοὺς ἄλλους ἀφεὶς ἀπλανεῖς καὶ 

πλάνητας, ἃ δείκνυσιν ᾿ἀρίσταρχος ἐν τῷ Περὶ με- 

γεϑῶν καὶ ἀποστημάτων ὅτι ἱτὸ τοῦ ἡλίου ἀπόστημα 

τοῦ ἀποστήματος τῆς δελήνης᾽ ὃ ἀφέστηκεν ἡμῶν 

ἱπλέον μὲν ἢ ὀχτωκαιδεκαπλάσιον ἔλαττον δ᾽ ἢ εἰκοσα- 

10ὼ πλάσιόν ἐστι ̓  καίτοι ὃ τὴν σελήνην ἐπὶ μήκιστον 
αἴρων ἀπέχειν φησὶν ἡμῶν ἕξ καὶ πεντηκονταπλάσιον 

τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς᾽ αὕτη δ᾽ ἐστὶ τεσσάρων 
μυριάδων καὶ κατὰ τοὺς μέσως ἀναμετροῦντας" καὶ 
ἀπὸ ταύτης συλλογιξομένοις ἀπέχει ὃ ἥλιος τῆς 6ε- 

ι6 λήνης πλέον ἢ τετρακισχιλίας τριάκοντα μυριάδας. 
οὕτως ἀπῴκισται τοῦ ἡλίου διὰ βάρος καὶ τοσοῦτο 
τῇ γῇ προσκεχώρηκεν, ὥστε, εἰ τοῖς τόποις τὰς οὐσίας 

διαιρετέον. ἡ γῆς μοῖρα καὶ ὥρα προσκαλεῖται 6ε- 

λήνην καὶ τοῖς περὶ γῆν πράγμασι καὶ σώμασιν ἐπί- 
90 δικός ἐστι κατ᾽ ἀγχιστείαν καὶ γειτνίασιν. καὶ οὐδέν, 

οἶμαι, πλημμελοῦμεν, ὅτι τοῖς ἄνω προσαγορευομέ- 

νοις βάϑος τοσοῦτο καὶ διάστημα διδόντες ἀπολεί- 

πομέν τινα καὶ τῷ κάτω περιδρομὴν καὶ πλάτος. 
ὅσον ἐστὶν ἀπὸ γῆς ἐπὶ σελήνην᾽ οὔτε γὰρ ὁ τὴν 

ε5 ἄκραν ἐπιφάνειαν τοῦ οὐρανοῦ μόνην ἄνω τἄλλα 

ὃὲ χάτω προσαγορεύων ἅπαντα μέτριός ἐστιν, οὔϑ'᾽ 
ὁ τῇ γῇ μᾶλλον δ᾽ ὃ τῷ κέντρῳ τὸ κάτω περιγράφων 

9 πλέον] μεῖζον ΑΥἸΒ[ΑΙ ΟΠ 8 Ρ.8 (6. ΝΊΖΖΘ, δύγ ϑαμα 1886) 
12 τῆς] τῆς εὐϑείας τῆς 18 ὥρα] χώρα Τυτμθθαβ 

ῬΙαίαγο ΜογδΙα. ὙΟ]. Υ. 97 

9) 

Ε 
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ἀνεχκτός᾽" ἀλλὰ καὶ κινητικο ἔξ ταύτῃ διάστημα τὸ 

δέον ἐπιχωροῦντος τοῦ κόσμου διὰ μέγεϑος.. πρὸς 
δὲ τὸν ἀξιοῦντα πᾶν εὐθὺς ἄνω καὶ μετέωρον εἶναν 

χ 5. ΟΝ - - [μὰ 2 "» ΄ ἩΑΡ ὍΣ. 5 τὸ ἀπὸ τῆς γῆς ἕτερος ἀντηχεῖ πάλιν εὐθὺς εἶναι 

Ἐ χάτω τὸ ἀπὸ τῆς ἀπλανοῦς περιφορᾶς.ἢ δ 
11. “Ὅλως δὲ πῶς λέγεται καὶ τίνος ἡ γῆ μέδη 

κεῖται; τὸ γὰρ πᾶν ἄπειρόν ἐστι, τῷ δ᾽ ἀπείρῳ μήτ᾽ 
ἀρχὴν ἔχοντι μήτε πέρας οὐ προσήκει μέσον ἔχειν" 
πέρας γάρ τι καὶ τὸ μέσον, ἡ δ᾽ ἀπειρία περάτων 

στέρησις. ὁ δὲ μὴ τοῦ παντὸς ἀλλὰ τοῦ κόσμου 10 

μέσην εἶναι τὴν γῆν ἀποφαινόμενος ἧδύς ἐστιν. εἰ 
μὴ καὶ τὸν κόσμον αὐτὸν ἐνέχεσϑαιν ταῖς αὐταῖς 
ἀπορίαις νομίξει" τὸ γὰρ πᾶν οὐδὲ τούτῳ μέσην 

ἀπέλιπεν. ἀλλ᾽ ἀνέστιος καὶ ἀνίδρυτός ἐστιν ἐν 
920 ἀπείρῳ κενῷ φερόμενος πρὸς οὐδὲν οἰκεῖον, ἢ ἄλλην τὸ 

τινὰ τοῦ μένειν εὑράμενος αἰτίαν ἕστηκεν, οὐ κατὰ 

τὴν τοῦ τόπου φύσιν. ὅμοια καὶ περὶ γῆς καὶ περὶ 
σελήνης εἰχάξειν τινὶ πάρεστιν, ὡς ἕτέρᾳ τινὶ ψυχῇ 
καὶ φύσει μᾶλλον “ἢ διαφορᾷ τῆς μὲν ἀτρεμούσης 

ἐνταῦϑα τῆς δὲ καὶ φερομένης. ἄνευ δὲ τούτων, 90 
ὅρα μὴ μέγα τι λέληϑεν αὐτούς᾽ εἰ γὰρ ὅ τι ἂν 
καὶ ὁπωσοῦν ἐκτὸς γένηται τοῦ χέντρου τῆς γῆς 
ἄνω ἐστίν, οὐδέν ἐστι τοῦ κόσμου κάτω μέρος, ἀλλ᾽ 

1180. 1---Ὁὁ Β 28}. ἀλλὰ καὶ κινητικοῦ ταύτῃ διαστήματος 
δέον ἘτΩΡοΥῖυΒ. ἀλλὰ καὶ ἐκείνῃ καὶ (μια τα ἀλλὰ κἀκείνῃ τι 
καὶ) ταύτῃ διάστημα δοτέον Μαάνίρίυβ 18 τοῦτο μέσην ΒΕ. 
τούτῳ μέσην γῆν Ν 1 Ἦ ΤΌΥΠΘΌΙΒ: εἰ 19 10. 8Β 68}. 
ὡς ἑτέρᾳ τινὶ ψυχικῆ μᾶλλον 1 ἢ φυσικῇ καὶ τοπικῇ διαφορᾷ Υ. 
ΘΌΡΡΙΘνουΐμὶ μᾶλλον ἢ τόπου διαφορᾷ. 20 δὲ καὶ} δ᾽ ἐκεῖ 
Μϑανιριιβ 21 ὅ τι ἂν καὶ ὁπωσοῦν ὈΠὈΘΌΠΘΥαΒ: ὁπωσοῦν 
καὶ ὅτι ἂν 28 ἐστιν ἄνω ΒΘΏΒΘΙΘΙῈΒ 
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» μ δ - Ἁ Ἁ Σ Ἁ - Ἁ - ς » “-- ἄνω καὶ ἡ γῆ καὶ τὰ ἐπὶ γῆς καὶ πᾶν ἁπλῶς σῶμα 
᾿ , ᾿ “᾿ ΄ 2 , Ξ τὸ κέντρῳ περιεστηκὸς ἢ περικείμενον ἄνω γίγνεται" Β 

ν κ  ὧ »- 

κάτω δὲ μόνον ἕν, τὸ ἀσώματον σημεῖον ἐκεῖνο, ὃ 

πρὸς πᾶσαν ἀντικεῖσθαι τὴν τοῦ χόσμου φύσιν 

5 ἀναγκαῖον" εἴ γε δὴ τὸ κάτω πρὸς τὸ ἄνω κατὰ 

φύσιν ἀντίκειται. καὶ οὐ τοῦτο μόνον τὸ ἄτοπον, 

ἀλλὰ καὶ τὴν αἰτίαν ἀπόλλυσι τὰ βάρη, δι’ ἣν δεῦρο 

καταρρέπει καὶ φέρεται᾽ σῶμα μὲν γὰρ οὐδέν ἐστι 

κάτω πρὸς ὃ κινεῖται. τὸ δ᾽ ἀσώματον οὔτ᾽ εἰκὸς 

10 οὔτε βούλονται τοσαύτην ἔχειν δύναμιν, ὥστε πάντα 

κατατείνειν ἐφ᾽ ἑαυτὸ καὶ περὶ αὑτὸ συνέχειν. ἀλλ᾽ 

ὅλως ἄλογον εὑρίσκεται καὶ μαχόμενον τοῖς πράγ- 
ν ,“ὕ Χ ΄ ἵν 5 »" ἃ 7 

μασι τὸ ἄνω τὸν κόσμον ὅλον εἶναι, τὸ δὲ κάτω 

μηδὲν ἀλλ᾽ ἢ πέρας ἀσώματον καὶ ἀδιάστατον᾽ 
ι5 ἐκεῖνο δ᾽ εὔλογον. ὡς λέγομεν ἡμεῖς, τῷ τ᾽ ἄνω 

4 

χώραν καὶ τῷ κάτω πολλὴν καὶ πλάτος ἔχουσαν 
διῃρῆσϑαι. 

12. “Οὐ μὴν ἀλλὰ ϑέντες, εἰ βούλει, παρὰ φύσιν Ο 
3 3 -»ἭὝ »-- Ἷ: Ἁ 7 6 Ἕ 

ἐν οὐρανῷ τοῖς γεώδεσι τὰς κινήσεις ὑπάρχειν, 
3 Ἁ »Ὡ“"᾿ 3 Ἂ ἐὰν -»"ο Ο’᾽ 20 ἀτρέμα, μὴ τραγικῶς, ἀλλὰ πράως σκοπῶμεν. ὅτι 

τοῦτο τὴν σελήνην οὐ δείκνυσι γῆν μὴ οὖσαν ἀλλὰ 

γῆν ὅπου μὴ πέφυκεν οὖσαν" ἐπεὶ καὶ τὸ πῦρ τὸ 
Αἰτναῖον ὑπὸ γῆν παρὰ φύσιν ἐστίν, ἀλλὰ πῦρ 

ἐστι" καὶ τὸ πνεῦμα τοῖς ἀσκοῖς περιληφϑὲν ἐστι 
Ἁ 9 Χ ΄ Ἁ - ἱν ᾿. ν ᾿ 45 μὲν ἀνωφερὲς φύσει καὶ κοῦφον, ἥκει δ᾽ ὅπου μὴ 

πέφυκεν ὑπ᾽ ἀνάγκης. αὐτὴ δ᾽ ἡ ψυχή, πρὸς Ζ1]ιός᾽ 
εἶπον “οὐ παρὰ φύσιν τῷ σώματι συνεῖρκται βρα- 

8 μόνον Μεάνὶρίαβ: μόνον ὃν ὁ τὸ] 46]. ἰάθηα" 
19 ὅλως Ετηροτῖαβ: ὅμως 

ΡΥ 
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δεῖ ταχεῖα καὶ ψυχρῷ πυρώδης, ὥσπερ ὑμεῖς φατε, 

καὶ ἀόρατος αἰσϑητῷ; «διὰ τοῦτ᾽ οὖν σώματι ψυχὴν 
μὴ λέγωμεν εἶναι μηδὲ νοῦ χρῆμα ϑεῖον ὑπὸ βρί- 

Ὁ ϑους ἢ πάχους, οὐρανόν τὲ πάντα καὶ γῆν καὶ ϑά- 

λασσαν ἐν ταὐτῷ περιπολοῦντα καὶ διιπτάμενον, εἰς 

σάρκας ἥκειν καὶ νεῦρα καὶ μυελοὺς καὶ παϑέων 

μυρίων μεστὰς ὑγρότητας. ὁ δὲ Ζεὺς ἡμῖν οὗτος 
οὐ τῇ μὲν αὑτοῦ φύσει χρώμενος ἕν ἐστι μέγα πῦρ 
καὶ συνεχές, νυνὶ δ᾽ ὑφεῖται καὶ κέκαμπται καὶ 
διεσχημάτισται, πᾶν χρῶμα γεγονὼς καὶ γιγνόμενος 
ἐν ταῖς μεταβολαῖς; ὥσϑ'᾽ ὅρα καὶ σκόπει, δαιμόνιε, 
μὴ μεϑιστὰς καὶ ἀπάγων ἕκαστον, ὅπου πέφυκεν 
εἶναι, διάλυσίν τινα κόσμου φιλοσοφῇς καὶ τὸ νεῖκος 

ἐπάγῃς τὸ ᾿Εμπεδοκλέους τοῖς πράγμασι" μᾶλλον δὲ 

τοὺς παλαιοὺς κινῇῆς Τιτᾶνας ἐπὶ τὴν φύσιν καὶ 

Γίγαντας καὶ τὴν μυϑικὴν ἐκείνην καὶ φοβερὰν ἀκοῦσ- 
μίαν καὶ πλημμέλειαν ἐπιδεῖν ποϑῇς, χωρὶς τὸ βαρὺ 

πᾶν καὶ χωρὶς τιϑεὶς τὸ κοῦφον 

“ἔνϑ᾽ οὔτ᾽ ἠελίοιο δεδίσκεται ἀγλαὸν εἶδος, 
οὐδὲ μὲν οὐδ᾽ αἴης λάσιον γένος, οὐδὲ ϑάλασσα᾽ 

ὥς φησιν ᾿Εμπεδοκλῆς᾽ οὐ γῆ ϑερμότητος μετεῖχεν, 
οὐχ ὕδωρ πνεύματος, οὐκ ἄνω τι τῶν βαρέων, οὐ 

8 μηδὲ νοῦ Ἐπηροηαδ: μηδὲν οὐ. Οδύθγαμι Ἰἰοοῦβ ϑϑὺ 
ΒΔ Πα5: ῃθα.6 ἰσὶῦαν ἀϊοδπητιϑ τη θηΐθιι ΑἸ ΏΔΤῊ ---- ---- ὈΥΟΡΌΘΥ 
ογαγιαύθτα οὖ οὐδβϑιθθιη ἀθυθηΐθθθ 1 ΟΔΥΠΘ5, Οϑδδ’ οὔ, 
ὭΒΤΩ ΤΠΘΠΒ ΠΘΟῸΘ ΟὙΘΥΪΒ ΠΘΟῸΘ ογαθϑῶ οῦ 4 ἢ] εἰ ΒΕ 
50: διιστάμενον ὁ παϑῶνϑ 1 Ἐπηρουα8: μετὰ ὑγρότητος 
18 τρϑ] πὶ φιλοσοφεῖς --- ἐπάγεις --- κινεῖς --- ποϑεῖς 18 τιϑεὶς Ἔ: 
8--4 Β 11 οἵἍ, Μυ]]ΔΟΗ. 1 γ8.111 19 οὔτ᾽] οὐδ᾽ ΒοΥρ ὰΒ 
ἴ0. ᾿δεδίσκεται Καγβίθηϊαβ: δεδέστεται 1101]. διείδεταν Μα]- 
Ἰφομῖυ 20 γένος] δέμας ΚαγϑύθμπϊαΒ. μένος ΒοΥρΡΙαΒ 

μι 0 
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κάτω τι τῶν κούφων, ἀλλ᾽ ἄκρατοι καὶ ἄστοργοι 

καὶ μονάδες αἵ τῶν ὅλων ἀρχαί, μὴ προσιέμεναι 

σύγκρισιν ἑτέρου πρὸς ἕτερον μηδὲ κοινωνίαν, ἀλλὰ 
φεύγουσαι καὶ ἀποστρεφόμεναι καὶ φερόμεναι φορὰς 

5. ἰδίας καὶ αὐθάδεις οὕτως εἶχον, ὡς ἔχει πᾶν οὗ 

ϑεὸς ἄπεστι, κατὰ Πλάτωνα, τουτέστιν. ὡς ἔχεν τὰ 

σώματα, νοῦ καὶ ψυχῆς ἀπολιπούσης" ἄχρι οὗ τὸ 

ἱμερτὸν ἧκεν ἐπὶ τὴν φύσιν ἐκ προνοίας, φιλότητος 

ἐγγενομένης καὶ ᾿άφροδίτης καὶ Ἔρωτος, ὡς Ἔμπε- 991 

1 δοκλῆς λέγει καὶ Παρμενίδης καὶ ᾿Ησίοδος, ἵνα καὶ 
τόπους ἀμείψαντα καὶ δυνάμεις ἀπ᾿ ἀλλήλων μετα- 

λαβόντα καὶ τὰ μὲν κινήσεως τὰ δὲ μονῆς ἀνάγκαις 
ἐνδεθέντα καὶ καταβιασϑέντα πρὸς τὸ βέλτιον, ἐξ 

οὗ πέφυκεν, ἐνδοῦναι καὶ μεταστῆναι δ᾿ ἁρμονίαν 

1 καὶ κοινωνίαν ἀπεργάδηται τοῦ παντός." 

18. “Εἰ μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἄλλο τι τῶν τοῦ κόσμου 

μερῶν παρὰ φύσιν ἔσχεν, ἀλλ᾽ ἕκαστον ἧ πέφυκε 
κεῖται, μηδεμιᾶς μεϑιδρύσεως μηδὲ μετακοσμήσεως 

δεόμενον μηδ᾽ ἐν ἀρχῇ δεηϑέν, ἀπορῶ τί τῆς προ- 

90 νοίας ἔργον ἐστὶν ἢ τίνος γέγονε ποιητὴς καὶ πατὴρ Β 
δημιουργὸς ὁ Ζεὺς ὃ ἀριστοτέχνας. οὐ γὰρ ἐν στρα- 

τοπέδῳ τακτικῶν ὄφελος. εἴπερ εἰδείη τῶν στρατιω- 

τῶν ἕκαστος ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τάξιν τε καὶ χώραν κατὰ 

καιρόν, οὗ δεῖ, λαβεῖν καὶ διαφυλάσσειν" οὐδὲ κη- 

8 σύγκρασιν: 6 Πλάτωνα] Ἰοοῦτη ΠΟ πνοὴ 7 ἢ: ἄχρις 
8 ὄωμα προνοίας ἘτΩΡΘΥ 18 10 ἩΗσίοδος] ΤΠ ΘοΡ. 120. 19ὅ 
14 146. 9-- 10 Β ΤΕ. ἀρξάμενα βαρρ!οὺ ὟΥ. τάξιν καὶ ὃ 
11 εἶχεν ἘΤΩΡΘΥΙᾺ5 21 ὁ ἀριστοτέχνας] οἴ. ΒοΙρΚ. 1 Ρ. 888 
28 κατὰ καιρὸν Μϑοαν]ριαβ: καὶ καιρὸν 

ᾷς 
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“- 2. Φ. 2 Ἷς ᾽ - Χ “χ Ἂ δ πουρῶν οὐδ᾽ οἰκοδόμων. εἰ πῆ μὲν αὐτὸ τὸ ὕδωρ 

ἀφ᾽ αὑτοῦ πέφυκεν ἐπιέναι τοῖς δεομένοις καὶ κατάρ- 
δεῖν ἐπιρρέον, πῆ δὲ πλίνϑοι καὶ ξύλα καὶ λίϑοι 

- ἜΝ ΄ , δ Ξ ν , ᾽ ταῖς κατὰ φύσιν χρώμενα ῥοπαῖς καὶ νεύσεσιν ἐξ 

ἑαυτῶν καταλαμβάνειν τὴν προσήκουσαν ἁρμονίαν 
καὶ χώραν. εἰ δ᾽ οὗτος μὲν ἄντικρυς ἀναιρεῖ τὴν 

πρόνοιαν ὃ λόγος, τῷ ϑεῷ δ᾽ ἡ τάξις τῶν ὄντων 

προσήκει καὶ τὸ διαιρεῖν, τί θαυμαστὸν οὕτω τε- 

τάχϑαι καὶ διηρμόσϑαι τὴν φύσιν, ὡς ἐνταῦϑα μὲν 

πῦρ ἐκεῖ δ᾽ ἄστρα, καὶ πάλιν ἐνταῦϑα μὲν γῆν ἄνω 
δὲ σελήνην ἱδρῦσϑαι, βεβαιοτέρῳ τοῦ κατὰ φύσιν 

-" Ἁ ῇ -»Ἥ - ς , 

τῷ κατὰ λόγον δεσμῷ περιληφϑεῖδαν; ὡς. εἴ γὲ 

πάντα δεῖ ταῖς κατὰ φύσιν ῥδοπαῖς χρῆσϑαι καὶ 

φέρεσϑαι καϑ' ὃ πέφυκε, μήϑ' ἥλιος κυκλοφορείσϑω 
ἧς ΄ Ἁ - ΓᾺ 5 Ι ““Ξ- 

μήτε φωσφόρος μηδὲ τῶν ἄλλων ἀστέρων μηδείς 

ἄνω γὰρ οὐ κύκλῳ τὰ κοῦφα καὶ πυροειδῇ κινεῖσθαι 
2 ἃ ῇ 2 ᾿ ἐπ “΄ 

πέφυκεν. εἰ δὲ τοιαύτην ἐξαλλαγὴν ἡ φύσις ἔχει 

παρὰ τὸν τόπον, ὥστ᾽ ἐνταῦϑα μὲν ἄνω φαίνεσϑαι 
φερόμενον τὸ πῦρ. ὅταν δ᾽ εἰς τὸν οὐρανὸν παρα- 

γένηται. τῇ δίνῃ συμπεριστρέφεσϑαι, τί ϑαυμαστὸν 

εἰ καὶ τοῖς βαρέσι καὶ γεώδεσιν ἐκεῖ γενομένοις 

Ὦ συμβέβηκεν ὡσαύτως εἰς ἄλλο κινήσεως εἶδος ὑπὸ 

τοῦ περιέχοντος ἐκνενικῆσϑαι; οὐ γὰρ δὴ τῶν μὲν 
3 - ᾿ ,ὕ Ἁ 3 "“ “Ἢ 9 - 

ἑλαφρῶν τὴν ἄνω φορὰν ἀφαιρεῖσϑαι τῷ οὐρανῷ 

2 ἐπεφύκει Ἐταρουῖαθ [ἰὉ. ἰάθη: ἐπεῖναι 4 Τυγπθῦυβ: 
τροπαῖς 8 καὶ διαίρεσις Ετηρουῖαβ 10. τὸ ΘῈ.ΘΌΠΘΙῈΒ 
12 ὟΥ : δεσμωτηρίῳ ληφϑεῖσαν 14 μήϑ'᾽ ὃ: μηδ᾽ 19 φερό- 
μενον] ροβὺ παραγένηται οοἸ]οοδῦ ὙΥ 20 συμπεριφέρεσθαι 
οοάρχ ᾿ηποιηϊηθύμβ ὟΥ 21 ἐκεῖ γενομένοις Ὗ : ἐκγενο- 
μένοις 
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κατὰ φύσιν ἐστί, τῶν δὲ βαρέων καὶ κάτω ῥεπόντων 
οὐ δύναται κρατεῖν, ἀλλ᾽ ἧ ποτ᾽ ἐκεῖνα δυνάμει καὶ 
ταῦτα μεταχοσμήσας ἐχρήσατο τῇ φύσει αὐτῶν ἐπὶ 
τὸ βέλτιον." 

14. “Οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἴ γε δεῖ τὰς καταδεδουλω- 
, Ἔνι ἂς 3 ’ ἤδ »" ΄ νδ »" ὠένας ἕξει δόξας ἀφέντας ἤδη τὸ φαινόμενον ἀδεῶς 

λέγειν, οὐδὲν ἔοικεν ὅλου μέρος αὐτὸ καϑ' ἑαυτὸ 
τάξιν ἢ ϑέσιν ἢ κίνησιν ἰδίαν ἔχειν, ἣν ἄν τις 
ἁπλῶς κατὰ φύσιν προσαγορεύσειεν. ἀλλ᾽ ὅταν 
ἕκαστον, οὗ χάριν γέγονε καὶ πρὸς ὃ πέφυκεν ἢ 

’, ΄ , , Ἁ : , ΄ 

πεποίηται, τούτῳ παρέχῃ χρησίμως καὶ οἰχείως κινού- 
δ Ἁ -- “4 

μένον ἑαυτὸ καὶ πάσχον ἢ ποιοῦν ἢ διακείμενον, 
ς 3 Ψ. Ἁ ,ὔ μ}} Ὰ “1 ’ὔ 3 ὡς ἐκείνῳ πρὸς σωτηρίαν ἢ κάλλος ἢ δύναμιν ἐπι- 

΄, ΄ 2 ῇ - Ἁ ΑῚ ’ δ τήδειόν ἐστι, τότε δοκεῖ τὴν κατὰ φύσιν χώραν 
ἔχειν καὶ κίνησιν καὶ διάϑεσιν. ὃ γοῦν ἄνϑρωπος. 

ὡς εἴ τι τῶν ὄντων ἕτερον κατὰ φύσιν γεγονώς. 

ἄνω μὲν ἔχει τὰ ἐμβριϑῆ καὶ γεώδη μάλιστα περὶ 
Ν 7 3 Ἁ "Ὁ ’ εν . Ἀ ’ 

τὴν κεφαλήν, ἕν δὲ τοῖς μέσοις τὰ ϑερμὰ καὶ πυρώδη" 

τῶν δ᾽ ὀδόντων οἱ μὲν ἄνωθεν οἵ δὲ κάτωϑεν 

ἐκφύονται, καὶ οὐδέτεροι παρὰ φύσιν ἔχουσιν" οὐδὲ 

τοῦ πυρὸς τὸ μὲν ἄνω περὶ τὰ ὄμματα ἀποστίλβον 
κατὰ φύσιν ἐστὶ τὸ δ᾽ ἐν κοιλίᾳ καὶ καρδίᾳ παρὰ 

΄ 3 2 ΡῈ :} , " ᾿ , - 
φύσιν, ἀλλ ἕχαστον οἰχείως καὶ χρησίμως τέἕτακται 

“ναὶ μὴν κηρύκων τὲ λιϑορρίνων χελύων τε 

2 ἀλλ᾽ ἧ ποτ᾽ Ἐτηροτίαβ: ἀλλά ποτε 6 ἕξει Ἰἄθιη: ἕξεις 
ὅ-608ΒἘ 2--8 Ε. ἕξει καὶ ἔϑει 8 ἣ»] ἧ ΒΕ 11 πα- 
φέχειν ἸΙάθγη 16 εἴ τι Ὗ: ἐπὶ 24 ναὶ μὴν] ναὶ τὴν 
᾿υαδΌπθεαβ. καὶ ἐπὶ ΜΆΠ]ΔΟΙ, νβ8. 801 οἵ, Ρ. 6180 Ὁ. χελύων] 
χελωνῶν Β Εἰ 

[ῃ 
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καὶ παντὸς ὀστρέου φύσιν, ὥς ΟἼΕΙ ὁ ᾿Εμπεδοκλῆς, 

καταμανϑάνων 

“ἔνϑ᾽ ὄψει χϑόνα χρωτὸς ὑπέρτατα ναιετάουδσαν"᾽ 

καὶ οὐ πιέξει τὸ λιϑῶδες οὐδὲ καταϑλίβει τὴν ἕξιν 
928 ἐπικείμενον, οὐδέ γε πάλιν τὸ ϑερμὸν ὑπὸ κουφό- ὅ 

τητος εἰς τὴν ἄνω χώραν ἀποπτάμενον οἴχεται" μέ- 

μικται δέ πως πρὸς ἄλληλα καὶ συντέτακται κατὰ 
δ 7 ᾿ τὴν ἑκάστου φύσιν 

15. ὥσπερ εἰκὸς ἔχειν καὶ τὸν κόσμον, εἴ γε δὴ ζῷόν 
ἐστι, πολλαχοῦ γῆν ἔχοντα, πολλαχοῦ δὲ πῦρ καὶ ὕδωρ ιτ0 

καὶ πνεῦμα, οὐκ ἐξ ἀνάγκης ἀποτεϑλιμμένον ἀλλὰ 
λόγῳ διακεκοσμημένον. οὐδὲ γὰρ ὀφθαλμὸς ἐνταῦϑα 

- ῇ ΄ ᾿ ΡΟΝ ΄ : , 2. φ2 
τοῦ σώματός ἐστιν ὑπὸ κουφότητος ἐκπιεσϑείς, οὐδ 

Β ἡ καρδία τῷ βάρει ὀλισϑοῦσα πέπτωκεν εἰς τὸ στῆϑος, 
ἀλλ᾽ ὅτι βέλτιον ἦν οὕτως ἕκάτερον τετάχϑαι. μὴ τ 
τοίνυν μηδὲ τῶν τοῦ κόσμου μερῶν νομίξωμεν μήτε 

γῆν ἐνταῦϑα κεῖσϑαινι συμπεσοῦσαν διὰ βάρος μήτε 

τὸν ἥλιον, ὡς ὥετο Μητρόδωρος ὁ Χῖος, εἰς τὴν 
ἢ , 9 - ’, 6 χ ΄ 2 -Ὁ 

ἄνω χώραν ἀσκοῦ δίκην ὑπὸ κουφότητος ἔἕκτεθλῖφθαι, 

μήτε τοὺς ἄλλους ἀστέρας ὥσπερ ἐν ξυγοστάϑμου 30 
διαφορᾷ ῥέψαντας. ἐν οἷς εἶσι, γεγονέναι τόποις" 

ἀλλὰ τοῦ κατὰ λόγον κρατοῦντος, οἵ μὲν ὥσπερ 
ὄμματα φωσφόρα τῷ προσώπῳ τοῦ παντὸς ἐνδεδε- 

Ἷ - ᾽ Ν , 2 Ἷ 

μένον περιπολοῦσιν, ἥλιος δὲ καρδίας ἔχων δύναμιν 

Ο ὥσπερ αἷμα καὶ πνεῦμα διαπέμπει καὶ διασκεδάν- 36 
- δ “- ΄ Ν ὖο Ὁ - τ Ν 

νυσιν ἐξ ἑαυτοῦ ϑερμότητα καὶ φῶς" γῇ δὲ καὶ ϑα- 

14 ογτὺ. κατολισϑοῦσα 10 μηδὲ Ἐπηρουῖαβ: μήτε 
20 ὃ ξυγωσταϑμοῦ Β. ζυγῶ σταϑμοῦ ἢ. 28 ὄμματα φωσ- 
φόρα] ῬΙαύ. Τίμα. ρΡ. 45 Ὁ 
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ἵ λάσσῃ χρῆται κατὰ φύσιν ὃ κόσμος ὅσα κοιλίᾳ καὶ 

κύστει ξῷον. σελήνη δ᾽ ἡλίου μεταξὺ καὶ γῆς ὥσ- 
πὲρ καρδίας καὶ κοιλίας ἧπαρ ἤ τι μαλϑακὸν ἄλλο 
δπλάγχνον ἐγκχειμένη τήν τ᾽ ἄνωϑεν ἀλέαν ἐνταῦϑα 
διαπέμπει καὶ τὰς ἐντεῦϑεν ἀναϑυμιάσεις πέψει τινὶ 

καὶ καϑάρσει λεπτύνουσα περὶ ἑαυτὴν ἀναδίδωσιν" 
εἰ δὲ καὶ πρὸς ἄλλα τὸ γεῶδες αὐτῆς καὶ στερέμ- 
νιον ἔχει τινὰ πρόσφορον χρείαν, ἄδηλον ἡμῖν. ἐν 

παντὶ δὲ κρατεῖ τὸ βέλτιον τοῦ κατηναγκασμένου. 
τί γὰρ οὕτω λάβωμεν. ἐξ ὧν ἐκεῖνοι λέγουσι. τὸ 
εἰκός; λέγουσι δὲ τοῦ αἰϑέρος τὸ μὲν αὐγοειδὲς καὶ 

λεπτὸν ὑπὸ μανότητος οὐρανὸν γεγονέναι, τὸ δὲ 

πυκνωϑὲν καὶ συνειληϑὲν ἄστρα" τούτων δὲ τὸ 
νωϑρότατον εἶναι τὴν σελήνην καὶ ϑολερώτατον. 

ἀλλ ὅμως δρᾶν πάρεστιν οὐκ ἀποκεκριμένην τοῦ 

αἰϑέρος τὴν σελήνην. ἀλλ᾽ ἔτι πολλῷ μὲν τῷ περὶ 
αὐτὴν ἐμφερομένην, πολλὴν δ᾽ ὑφ᾽ ἑαυτὴν ἔχουσαν 

ἀνέμων ἢ δινεῖσϑαι καὶ χομήτας. οὕτως οὐ ταῖς 

ῥοπαῖς σεσήκωται κατὰ βάρος καὶ κουφότητα τῶν 

σωμάτων ἕκαστον, ἀλλ᾽ ἑτέρῳ λόγῳ κεκόσμηται. 

10. “εχϑέντων δὲ τούτων κἀμοῦ τῷ Ζευκίῳ τὸν 
λόγον παραδιδόντος, ἐπὶ τὰς ἀποδείξεις βαδίζοντος τοῦ 

δόγματος, ᾿Δριστοτέλης μειδιάσας ἱμαρτύρομαι᾽ εἶπεν 

9 Ὗ: χρατεῖται βέλτιον τοῦτο (τοῦ γε) πατηναγκασ- 
μένον ΒῈ 10 οὕτω] ὅταν ἘΠΙΡ γα 8 1Ό. τὸ εὐτός] 58- 
βρθούασῃ 16 ἀποκεχρυμμένου Β. ἀποκεκριμένου Ἐὶ 
160 μὲν ΒΘηΒΘΙθιαβ: ἐν 11 αὑτὴν ἢ 10. πολλὴν] πολὺν 
Β6ι αἰϑέρα Μδανιρτα8 ῬΙΟΌΔΌΠΙΡΟΥ 18 160. ῶ8 ΒΕ. ἀνέ- 
μῶν βίαν ὑφ᾽ ἧς ἄλλα τε εἶκός ἐστι ΒΌΡΡΙΘῦ 7. Μα]ῖπι ἀνέ- 
μῶν τε ῥιπάς ὑφ᾽ ὧν (ααὺ αἷς) ἄλλα τε εἰκὸς 
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ς α ᾿ »" 5 , , ᾿ ι Ἂς δὰ 
ὅτι τὴν πᾶσαν ἀντιλογίαν πεποίησαι πρὸς τους αὑτὴν 

μὲν ἡμίπυρον εἶναι τὴν σελήνην ὑποτιϑεμένους, 
“- Ν -- Α Ἁ Ἁ ΡΩ Ἀ ἃ 4 

κοινῇ δὲ τῶν σωμάτων τὰ μὲν ἄνω τὰ δὲ κάτω 
ς ᾽ ς ἐς ,ὔ ᾿ 5. ς ἢ ῥέπειν ἐξ ἑαυτῶν φάσκοντας" εἰ δ΄ ἔστι τις ὁ λέγων 

κύκλῳ τε κινεῖσϑαι κατὰ φύσιν τὰ ἄστρα καὶ πολὺ ὁ 
’ 53. ΤᾺ “5 - ΄ Ἐν ἃ ἐπι 

παρηλλαγμένης οὐσίας εἶναι τῶν τεττάρων. οὐδ᾽ ἀπὸ 

Β τύχης ἦλθεν ἐπὶ μνήμην ἡμῖν, ὥστ᾽ ἐμέ τε πραγ- 
μάτων ἀπηλλάχϑαι καὶ σέ, ὦ Δεύκιε.. καὶ ὃ Δ4εύ- 
κιος “ἥκιστα. ὠγαϑέ᾽ εἶπεν “ἀλλὰ τἄλλα μὲν ἴσως 
ἄστρα καὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν εἴς τινα φύσιν καϑαρὰν τὸ 

καὶ εἰλικρινῆ καὶ τῆς κατὰ πάϑος ἀπηλλαγμένην 

μεταβολῆς τιϑεμένοις ὑμῖν καὶ κύκλον ἄγουσιν ἀιδίου 
Α 3 Ζ - -- -: 3 ΡΩ 2 -. καὶ ἀτελευτήτου περιφορᾶς ὅἦ οὐκ ἄν τις ἔν γε τῷ 

νῦν διαμάχοιτο, καίτοι μυρίων οὐσῶν ἀποριῶν" 
ὅταν δὲ καταβαίνων ὃ λόγος οὕτω ϑίγῃ τῆς σελήνης, τ 

οὐκέτι φυλάττει τὴν ἀπάϑειαν ἐν αὐτῇ καὶ τὸ κάλ- 
λος ἐκεῖνο τοῦ σώματος" ἀλλ᾽ ἵνα τὰς ἄλλας ἀνω- 

μαλίας καὶ διαφορὰς ἀφῶμεν, αὐτὸ τοῦτο τὸ διαφαι- 

νόμενον πρόσωπον πάϑει τινὶ τῆς οὐσίας ἢ ἀναμίξει 
πῶς ἑτέρας ἐπιγέγονε᾽ πάδχει δέ τι καὶ τὸ μιγνύ- 30 

ἜΚΕῈ , ᾿ ᾿ ᾽ ’ , - , 
999 μενον᾽ ἀποβάλλει γὰρ τὸ εἰλικρινὲς, βίᾳ τοῦ χεί- 

-» Ἁ 

ρονος ἀναπιμπλάμενον. αὐτῆς δὲ νώϑειαν καὶ τάχους 
3 ; " ᾿ Χ 2 Χχ. 9 ΄ Ξ 
ἀμβλύτητα καὶ τὸ ϑερμὸν ἀδρανὲὰ καὶ ἀμαυρόν, ᾧ 

κατὰ τὸν Ἴωνα 

8 κοινῇ δὲ} κοινῇ δὲ πρὸς τοὺς τῶν Ν 0 τῆς τῶν ἰάθτῃ 
10. οὐδ᾽] οὐκ 1άΘ 1 8 σέ, ὦ Δεύκιε. καὶ ὁ : 8 ΒῈ 
9 ἥκιστα : 8 ΒῈ 10. ῳ: τὰ ἄλλα 12 ΤΌτποραβ: ἡμῖν 
10. ἀιδέου Ἐπαρουΐαβ: δι᾿ οὗ 18 180, 18---14 Β 18 ἘΠ. κι- 
γνεῖσϑαι ΒυρΡ]οῦ 1 οὕτω] οὗτος ἰάθπι. 11 ἐκεῖνο ῬαθὉ- 
ΠΘΤα5: ἐκείνου ΒῈ 22 ἕ; νωϑείαν 28 ᾧ] οτὰ, Εὶ καὶ Β 
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“μέλας οὐ πεπαίνεται βότρυς᾽, 

εἰς τί ϑησόμεϑα πλὴν ἀσϑένειαν αὐτῆς καὶ πάϑος, 
εἰ πάϑους ἀιδίῳ σώματι καὶ ὀλυμπίῳ μέτεστιν; ὅλως 

γάρ, ὦ φίλε ᾿Δριστότελες, γῆ μὲν οὖσα πάγκαλόν τι 
5 χρῆμα χαὶ σεμνὸν ἀναφαίνεται καὶ κεκοσμημένον" 

ὡς δ᾽ ἄστρον ἢ φῶς ἤ τι σῶμα ϑεῖον καὶ οὐράνιον, 
δέδια μὴ ἄμορφος ἦ καὶ ἀπρεπὴς καὶ καταισχύνουσα 
τὴν καλὴν ἐπωνυμίαν" εἴ γε τῶν ἐν οὐρανῷ τοσού- 

τῶν τὸ πλῆϑος ὄντων μόνη φωτὺς ἀλλοτρίου δεο- 
10 μένη περίεισι κατὰ Παρμενίδην 

"αἰεὶ παπταίνουσα πρὸς αὐγὰς ἠελίοιο᾽. 

ὁ μὲν οὖν ἑταῖρος ἐν τῇ διατριβῇ τοῦτο δὴ τὸ ᾿ἄνα- 
ξαγόρειον ἀποδεικνὺς ὡς “ἥλιος ἐντίϑησι τῇ σελήνῃ 

τὸ λαμπρόν᾽ εὐδοκίμησεν. ἐγὼ δὲ ταῦτα μὲν οὐκ 
3“ ὦ κι ΞΕ -" 4, ἊΣ 6 - 2 ΘΈΣΑ μ 10 ἐρῶ, ἃ παρ᾽ ὑμῶν ἢ μεϑ' ὑμῶν ἔμαϑον, ἑκὼν δὲ 
πρὸς τὰ λοιπὰ βαδιοῦμαι. φωτίξεσϑαν τοίνυν τὴν 

σελήνην οὐχ ὡς ὕελον ἢ κρύσταλλον ἐλλάμψει καὶ 
διαφαύσει τοῦ ἡλίου πιϑανόν ἐστιν᾽ οὐδ᾽ αὖ κατὰ 

σύλλαμψίν τινα καὶ συναυγασμόν, ὥσπερ αἱ δᾷδες 

0 αὐξομένου τοῦ φωτός" οὕτω γὰρ οὐδὲν ἧττον ἐν 

νουμηνίαις ἢ διχομηνίαις ἔσται πανσέληνος ἡμῖν, εἰ 

νὴ στέγει μηδ᾽ ἀντιφράττει τὸν ἥλιον ἀλλὰ διίησιν 
ς Ἁ ΄ Ἂ Ἁ [4 - 2 “ Ἁ ὑπὸ μανότητος ἢ κατὰ σύγκρασιν εἰσλάμπει καὶ 

1 Ναδυοκ. Ρ. 744 8 εὖ πάϑους ΘυθΘΌΠΘοταΒ. οὐ. Β ΠΕ. 
εἰ πάϑος νυ]Ἱρὸ 10 Παρμενίδην] Μαυ]] 6. 1 Ρ. 129 
12 τὸ ᾿ἀναξαγόρειον] Μυ]]ΔΟΗ. 1 Ρ. 214, 12 564 ᾿ρβῦμι ἔγαρΊη. 
οτηϊϑὶῦ 14 Ἔ: ηὐδοκίμησεν 1 ἑκὼν Χ: ἔων 22 Μαᾶ- 
σιριαβ: δέεισιν, 601]. ». 951} 

Ό 
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συνεξάπτει περὶ αὐτὴν τὸ φῶς. οὐ γὰρ ἔστιν ἐχκλί- 

σεις οὐδ᾽ ἀποστροφὰς αὐτῆς, ὥσπερ ὅταν ἦ διχό- 
τομος καὶ ἀμφίκυρτος ἢ μηνοειδής, αἰτιᾶσϑαι περὶ 

τὴν σύνοδον" ἀλλὰ κατὰ στάϑμην. φησὶ Ζημόκριτος, 

ἱσταμένη τοῦ φωτίζοντος ὑπολαμβάνει καὶ δέχεται 
Χ Δ ἌΝ» 2 » ,ὔ ΄, " ΄ τὸν ἥλιον" ὥστ᾽ αὐτήν τε φαίνεσϑαι καὶ διαφαίνειν 

2 "» ΕΝ 53 ιν Ἁ - " “ » ἐκεῖνον εἰκὸς ἦν. ἡ δὲ πολλοῦ δεῖ τοῦτο ποιεῖν" 

αὐτή τε γὰρ ἄδηλός ἐστι τηνικαῦτα κἀκεῖνον ἀπέ- 

κρυψε καὶ ἠφάνισε πολλάκις 

᾿ἀπεσκέδασεν δέ οἱ αὐγάς" 

ὥσπερ φησὶν ᾿Εμπεδοκλῆς 

“ἐς γαῖαν καϑύπερϑεν, ἀπεσκνίφωσε δὲ γαίης 
τόσσον, ὅσον τ᾽ εὖρος γλαυκώπιδος ἔπλετο μήνης᾽, 

καϑάπερ εἰς νύκτα καὶ σκότος οὐκ εἰς ἄστρον ἕτερο ἢ ἢ 

τοῦ φωτὸς ἐμπεσόντος. ὃ δὲ λέγει Ποσειδώνιος, ὡς 

ὑπὸ βάϑους τῆς σελήνης οὐ περαιοῦται δι᾽ αὐτῆς 

τὸ τοῦ ἡλίου φῶς πρὸς ἡμᾶς, ἐλέγχεται καταφανῶς. 

ὁ γὰρ ἀὴρ ἄπλετος ὧν καὶ βάϑος ἔχων πολλαπλάσιον 

τῆς σελήνης ὅλος ἐξηλιοῦται καὶ καταλάμπεται ταῖς 

αὐγαῖς. ἀπολείπεται τοίνυν τὸ τοῦ ᾿Εμπεδοχλέους, 

ἀνακλάσει τινὶ τοῦ ἡλίου πρὸς τὴν σελήνην γίγνεσθαι 

τὸν ἐνταῦϑα φωτισμὸν ἀπ᾽ αὐτῆς. ὅϑεν οὐδὲ ϑὲερ- 
μὸν οὐδὲ λαμπρὸν ἀφικνεῖται πρὸς ἡμᾶς, ὥσπερ ἦν 
εἰχός, ἐξάψεως καὶ μίξεως ὃ φώτων γεγενημένης. 

4 ἣ φησι 10. “ημόκριτος] οἵη. ἵτᾶρτη. Μυ]]ΔΟ. 
10 οὗ Μυ]ίδοι. 1 νβ. 2488... ἀπεσκέδασεν Χ: ἀπεσκεύασε 
12 ἐς γαῖαν Χ: ἔστε αἶαν 14 80. 8--ά Β 2, ἕτερον 
τοιοῦτον ὟΥ. ἕτεροῖϊον ὃ 92 οὐδὲν ΕΠΏΡΘΥΪα8 24 180. 
ῶ--8Β 4 ἘΠ, τινος βαρρ]οὺ ΝΥἥ, τρδ]ϊτη τῶν 

[5] Ὁ 
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ἀλλ᾽ οἷον αἵ τε φωναὶ κατὰ τὰς ἀνακλάσεις ἀμαυ- 
οοτέραν ἀναφαίνουσι τὴν ἠχὼ τοῦ φϑέγματος αἵ τε 

πληγαὶ τῶν ἀφαλλομένων βελῶν μαλακώτεραι προῦδ- 

πίπτουσιν" 

δ “ὃς αὐγὴ τύψαδσα δεληναίης κύκλον εὐρύν᾽ 

ἀσϑενῆ καὶ ἀμυδρὰν ἀνάρροιαν ἴσχει πρὸς ἡμᾶς, 
διὰ τὴν κλάσιν ἐκλυομένης τῆς δυνάμεως. 

11. “Ὑπολαβὼν δ᾽ ὃ Σύλλας ᾿ἀμέλει ταῦτ᾽ ̓  εἶπεν 
“ἔχει τινὰς πιϑανότητας᾽ ὃ δ᾽ ἰσχυρότατόν ἐστι τῶν 

10 ἀντιπιπτόντων, πότερον ἔτυχέ τινος παραμυϑίας ἢ 

παρῆλϑεν ἡμῶν τὸν ἕταϊῖρον; τί τοῦτο λέγεις" ἔφη 

ὁ Δεύκιος “ἢ τὸ πρὸς τὴν διχότομον ἀπορούμενονἾ: 
ἱπάνυ μὲν οὖν᾽ ὁ Σύλλας εἶπεν" “ἔχει γάρ τινα 

λόγον τό, πάσης ἐν ἴδαις γωνίαις γιγνομένης ἀνακλά- 

ιό σεως, ὅταν ἡ σελήνη διχότομος οὖσα μεσουρανῇ, 

μὴ φέρεσϑαι τὸ φῶς ἐπὶ γῆς ἀπ᾽ αὐτῆς ἀλλ᾽ 

ὀλισϑάνειν ἐπέκεινα τῆς γῆς᾽ ὃ γὰρ ἥλιος ἐπὶ τοῦ 980 
ὁρίζοντος ὧν ἅπτεται τῇ ἀκτῖνι τῆς σελήνης" διὸ 

καὶ κλασϑεῖσα πρὸς ἴσας ἐπὶ ϑάτερον ἐχπεδεῖται 
80 πέρας καὶ οὐκ ἀφήσει δεῦρο τὴν αὐγήν᾽ ἢ δια- 

στροφὴ μεγάλη καὶ παράλλαξις ἔσται τῆς γωνίας. 

ὅπερ ἀδύνατόν ἐστιν᾽. “ἀλλὰ νὴ 4 εἶπεν ὃ Δεύ- 
κίος 'καὶ τοῦτ᾽ ἐρρήϑη᾽. καὶ πρός γε Μενέλαον 
ἀποβλέψας ἐν τῷ διαλέγεσϑαι τὸν μαϑηματικόν 

25 “αἰσχύνομαι μέν᾽ ἔφη 'σοῦ παρόντος, ὦ φίλε Μενέ- 
λαε, ϑέσιν ἀναιρεῖν μαϑηματικήν, ὥσπερ ϑεμέλιον 

ὅ ΜυΊ]ΠΔΟΗ. 1 ν8. 244. ἴθ. αὐγὴ] αὐτὴ ΒῈῸΞ[ 11 ἔφη λέγεις 
πάθη 16: διχοτομοῦσα 19 ἴσας 1.6. γωνίας ΒΘΗΒΘΙΘΥαΒ: ἴσα 
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τοῖς κατοπτρικοῖς ὑποχειμένην πράγμασιν" ἀνάγκη 
δ᾽ εἰπεῖν ὅτι τὸ πρὸς τὰς ἴσας γίγνεσϑαι γωνίας 

ἀνάκλασιν πᾶσαν οὔτε φαινόμενον αὐτόϑεν οὔϑ᾽ 

ὁμολογούμενόν ἐστιν’ ἀλλὰ διαβάλλεται μὲν ἐπὶ 

τῶν κυρτῶν χατόπτρων., ὅταν ἐμφάσεις ποιῇ μεί- 

ξονας ἑαυτῶν πρὸς ἕν τὸ τῆς ὄψεως σημεῖον, δια- 

βάλλεται δὲ τοῖς διπτύχοις κατόπτροις, ὧν ἐπι- 

κλιϑέντων πρὸς ἄλληλα καὶ γωνίας ἐντὸς γενομένης. 

ἑκάτερον τῶν ἐπιπέδων διττὴν ἔμφασιν ἀποδίδωσι 
καὶ ποιεῖ τέτταρας εἰχόνας ἀφ᾽ ἑνὸς προσώπου, δύο 

μὲν ἀντιστρόφους ἐν τοῖς ἔξωϑεν μέρεσι, δύο δὲ 
δεξιοφανεῖς ἀμαυρὰς ἐν βάϑει τῶν κατόπτρων. ὧν 

τῆς γενέσεως τὴν αἰτίαν Πλάτων ἀποδίδωσιν. εἴρηκε 

γὰρ ὅτι, τοῦ κατόπτρου ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν ὕψος λα- 
βόντος. ὑπαλλάττουσιν αἵ ὄψεις τὴν ἀνάκλασιν ἀπὸ 
τῶν ἑτέρων ἐπὶ ϑάτερα μεταπίπτουσαν. εἴπερ οὖν 
τῶν ὄψεων αἱ μὲν εὐθὺς πρὸς ἡμᾶς ὃ ἀνατρέχουσιν, 

αἱ δ᾽ ἐπὶ ϑάτερα μέρη τῶν κατόπτρων ὀλισϑάνουσαι 
πάλιν ἐκεῖϑεν ἀναφέρονται πρὸς ἡμᾶς. οὐ δυνατόν 

ἐστιν ἐν ἴσαις γωνίαις γίγνεσϑαι πάσας ἀνακλάσεις, 

ὅσας ὁμόσε χὼρ δἶ οὔντες ἀξιοῦσιν αὐτοῖς τοῖς ἀπὸ 

1 πράγμασιν] δόγμασιν ἀαὖὺ προστάγμασιν ἘΤΩΡΘΥΪᾺΒ 
ο εἶπεν ΒΕ [Ὁ. τὰς οι. ΒΕ 1:0.0Υ: τείνεσϑαι 1ὺὼὺν ἐπικλυϑέν-- 
των ΤΌτπθρυβ: ὡς ἐπικριϑέντων 9 διττὴν ΤΌΣΠΘΡΙαΒ: διττῆς 
11 ἐν τοῖς ἔξωϑεν ἘπροΥϊαΒ: τοῖς ἔξωϑεν ἀριστεροῖς 12 1ηοΥ 
κατόπτρων οὗ ὧν Ἰοσυπύαν ἴῃὰ ΒΕ νϑυθῶ γϑρϑύϊνω π860: ὅταν 
ἐμφάσεις ποιῇ --- διαβάλλεται δὲ 10Β 88 11 αἵ μὲν οτη. 
ΒΕ. [μ80. 18 Β δ Ἐ; «αὖ Βαρρ!θπμάδτη συ ]8 ἀπὸ τῶν κα- 
τόπτρων δαὖῦ ΗΠ Θχοϊά 558 τηομοῦ 2: 186. ᾿πβθῦαϊ οὐχ 
Θαθθηθσο. Εογῦ. βυρρίθμάσιη ὅσας ὁμόσε ΧΩὥ ΕΓ εἷν εἰκός" 
ἄλλοι δ᾽ ἔτι μᾶλλον προχιϑΡ]οῦντες ἀξιοῦσιν κτλ. 
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τῆς σελήνης ἐπὶ γῆν φερομένοις δεύμασι τὴν ἰσό- 
τητα τῶν γωνιῶν ἀναιρεῖν, πολλῷ τοῦτ᾽ ἐκχείνου 

πιϑανώτερον εἶναι νομίξοντες. οὐ μὴν ἀλλ᾽ εἰ δεῖ 

τοῦτο χαρίξεσϑαι τῇ πολλὰ δὴ φίλῃ γεωμετρίᾳ καὶ 

δοῦναι, πρῶτον μὲν ἀπὸ τῶν ἠκριβωμένων ταῖς 
λειότησι συμπίπτειν ἐσόπτρων εἰκός ἐστιν" ἡ δὲ σε- 
λήνη πολλὰς ἀνωμαλίας ἔχει καὶ τραχύτητας. ὥστε 

τὰς αὐγὰς ἀπὸ σώματος μεγάλου προσφερομένας 

ὕψεσιν ἀξιολόγοις. ἀντιλάμψεις καὶ διαδόσεις ἀπ᾽ 

ἀλλήλων λαμβάνουσιν, ἀναχλᾶσϑαί τε παντοδαπῶς 

καὶ περιπλέκεσϑαι καὶ συνάπτειν αὐτὴν ἑαυτῇ τὴν 

ἀνταύγειαν, οἷον ἀπὸ πολλῶν φερομένην πρὸς ἡμᾶς 

κατόπτρων. ἔπειτα κἂν πρὸς αὐτῇ τῇ σελήνῃ τὰς 

ἀντανακλάσεις ἐν ἴσαις γωνίαις ποιῶμεν. οὐκ ἀδύ- 

νατον φερομένας ἐν διαστήματι τοσούτῳ τὰς αὐγὰς 

κλάσεις ἴσχειν καὶ περιολισϑήσεις, ὡς συγχεῖσϑαι 

καὶ λάμπειν τὸ φῶς. ἔνιοι δὲ καὶ δεικνύουσι γρά- 
φοντες, ὅτι πολλὰ τῶν φώτων αὐγὴν ἀφίησι κατὰ 

γραμμὴν ὑπὸ τὴν κεκλιμένην ὑποταϑεῖσαν" σχευω- 

ρεῖσϑαι δ᾽ ἅμα λέγοντι διάγραμμα, καὶ ταῦτα πρὸς 

πολλούς, οὐκ ἐνῆν. 

18. “Τὸ δ᾽ ὅλον᾽ ἔφη ᾿ϑαυμάξω πῶς τὴν διχό- 
᾿ τόμον ἐφ᾽ ἡμᾶς κινοῦσιν, ἐμπίπτουσαν μετὰ τῆς 

2 

ἀμφικύρτου καὶ τῆς μηνοειδοῦς. εἰ γὰρ αἰϑέριον 

ὄγκον ἢ πύρινον ὄντα τὸν τῆς σελήνης ἐφώτιξεν ὁ 
, 3 “" 3 , 3 - Ἁ ΘΝ Ἁ 

ἥλιος. οὐκ ἂν ἀπέλειπεν αὐτῆς σκιερὸν ἀεὶ καὶ 

160 ὟΥ: συγκεῖσθαι 17 λάμπειν] κάμπτειν ἘΤΩΡΘΥΙῈΒ 
18 αὐγὴν Ὗ' : ἐπὶ γῆν 19 Τυτϊηθρυβ: ὑποταϑείσης 28 ἐκ- 
πίπτουσαν 26 ὟΥ: αὐτῆ 

Ρ 

ἘΣ 

Ε 
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ἀλαμπὲς ἡμισφαίριον πρὸς αἴσϑησιν, ἀλλ᾽ εἰ καὶ 
κατὰ μικρὸν ἔψαυε περιιών, ὅλην ἀναπίμπλασϑαι 

Ἁ 3 ’ - Ἀ ΄ - καὶ δι᾽ ὕλης τρέπεσϑαι τῷ φωτὶ πανταχόσε χωροῦντι 

δι’ εὐπετείας ἦν προσῆκον. ὅπου γὰρ οἶνος ὕδατος 
ϑιγὼν κατὰ πέρας. καὶ σταγὼν αἵματος εἰς ὑγρὸν ὅ 
ἐμπεσόντος, ἀνέχρωσε πᾶν ἅμα ὃἾ φοινιχϑέν" αὐτὸν 

δὲ τὸν ἀέρα λέγουσιν οὐκ ἀπορροαῖς τισιν οὐδ᾽ 
-" - , 3 Ἁ “- δ - . ἀκτῖσι μεμιγμέναις ἀλλὰ τροπῇ καὶ μεταβολῇ κατὰ 

νύξιν ἢ ψαῦσιν ἀπὸ τοῦ φωτὸς ἐξηλιοῦσϑαι᾽ πῶς 
2 ΒΡ Ἁ - » - ’ , Ἁ ἄστρον ἄστρου καὶ φῶς φωτὸς ἁψάμενον οἴονται μὴ 10 
κεράννυσϑαι μηδὲ σύγχυσιν ποιεῖν δι’ ὅλου καὶ 
μεταβολὴν ἀλλ᾽ ἐκεῖνα φωτίζειν μόνον, ὧν ἅπτεται 

981 κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν; ὃν γὰρ ὃ ἥλιος περιιὼν κύκλον 

ἄγει καὶ περιστρέφει περὶ τὴν σελήνην, νῦν μὲν 
ἐπιπίπτοντα τῷ διορίζοντι τὸ ὁρατὸν αὐτῆς καὶ τὸ τι 
3 ΨΨ - 3 9 ᾿4 } 9 4 δ’ ’ ἀόρατον, νῦν δ᾽ ἀνιστάμενον πρὸς ὀρϑάς, ὥστε τεμ- 

3 - ἐν, 3 3 ’ , "ἢ 

νειν ἐκεῖνο ὑπ᾽ ἐκείνου τε τέμνεσϑαι., “καὶ ἄλλαις 

κλίσεσι καὶ δχέσεσι τοῦ λαμπροῦ πρὸς τὸ δκιερὸν 
ἀμφικύρτους καὶ μηνοειδεῖς ἀποδιδόντα μορφὰς ἐν 

αὐτῇ, παντὸς μᾶλλον ἐπιδείκνυσιν οὐ σύγκρασιν 30 

ἀλλ᾽ ἐπαφήν, οὐδὲ σύλλαμψιν ἀλλὰ περίλαμψιν 
3. ἴῷ “ " ΄ ᾿ Ἁ 3 3 3 ’, Β αὐτῆς ὄντα τὸν φωτισμόν. ἐπεὶ δ᾽ οὐκ αὐτὴ φωτί- 

ξεται μόνον ἀλλὰ καὶ δεῦρο τῆς αὐγῆς ἀναπέμπει 

τὸ εἴδωλον, ἔτι καὶ μᾶλλον ἰσχυρίσασϑαι τῷ λόγῳ 
΄ 

ῷ περιιών  : περὶ ὧν Ὁ. ὅλην] πολλὴν ΒῈ 8 Τὰτ- 
πΘΌὰΒ5: τρέφεσθαι ὅ πέρας] μέρος ΕἸΩΡΘΙΙᾺΒ 6 ἅμα 
ΤΟΣΗΘΌυΒ: αἷμα 6--ἴ Β 8 Εἰ. 180. ἀ6] ΥΥ. Ἐονῦ. διαφοινιχϑέν 
1 Ἔ; ἀπορροίαις 9 ἀπὸ τοῦ φωτὸς] οι. ὟΥ 117 ἐκεῖνο 
ΘαΘποΥιπ: ἐκεῖνον ἰὉ. καὶ ἄλλαις Ἰάρτα: ἄλλαις 20: 
2 ’ 

ἐπιδειμκνύουσιν 
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περὶ τῆς οὐσίας δίδωσιν. αἷ γὰρ ἀνακλάσεις γίγνον- 

ται πρὸς οὐδὲν ἀραιὸν οὐδὲ λεπτομερές, οὐδ᾽ ἔστι 
φῶς ἀπὸ φωτὸς ἢ πῦρ ἀπὸ πυρὸς ἀφαλλόμενον 

νοῆσαι ῥάδιον᾽ ἀλλὰ δεῖ τὸ ποιῆσον ἀντιτυπίαν τινὰ 
΄ 2 Χ Ω ) ΄ 6 » 

καὶ κλάσιν ἐμβριϑὲς εἶναι καὶ πυκνόν. ἵνα πρὸς 
αὐτὸ πληγὴ καὶ ἀπ᾽’ αὐτοῦ φορὰ γένηται. τὸν γοῦν 

69. ἃ Φ δ Χ ΕἸ π ΄, τ ’ 3 αὐτὸν ἥλιον ὁ μὲν ἀὴρ διίησιν οὐ παρέχων ἀνα- 
κοπὰς οὐδ᾽ ἀντερείδων, ἀπὸ δὲ ξύλων καὶ λίϑων 

καὶ ἱματίων εἰς φῶς τιϑεμένων πολλὰς ἀντιλάμψεις 

καὶ περιλάμψεις ἀποδίδωσιν. οὕτω δὲ καὶ τὴν γῆν 

ὁρῶμεν ὑπ᾽ αὐτοῦ φωτιξομένην᾽ οὐ γὰρ εἰς βάϑος 

ὥσπερ ὕδωρ οὐδὲ δι’ ὅλης ὥσπερ ἀὴρ διίησι τὴν 
αὐγήν' ἀλλ᾽ οἷος τὴν σελήνην περιστείχει κύκλος 
αὐτοῦ καὶ ὅσον ὑποτέμνεται μέρος ἐκείνης, τοιοῦτος 

ἕτερος περίεισι τὴν γῆν καὶ τοσοῦτον φωτίξων ἀεὶ 

καὶ ἀπολείπων ἕτερον ἀφώτιστον᾽ ἡμισφαιρίου γὰρ 
577 - Ξ 5 ᾿ - Μ ὀλίγῳ δοκεῖ μεῖξον εἶναι τὸ περιλαμπόμενον ἕχα- 

τέρας. δότε δή μοι γεωμετρικῶς εἰπεῖν πρὸς ἀνα- 

λογίαν, ὡς εἰ, τριῶν ὄντων οἷς τὸ ἀφ᾽ ἡλίου 
μὶ ͵ - ᾽ὔ ϑ ἐδ ς “- 3 ς 

φῶς πλησιάξει, γῆς σελήνης ἀέρος, ὁρῶμεν οὐχ ὡς 
Ὁ 8 ον -“ “41 ς - - ’ Ν ’ 

ὁ ἀὴρ μᾶλλον ἢ ὡς ἡ γῆ φωτιξομένην τὴν σελήνην, 

ἀνάγχη φύσιν ἔχειν ὁμοίαν ἃ ταὐτὰ πάσχειν ὑπὸ 
ταὐτοῦ πέφυκεν." 

19. Ἐπεὶ δὲ πάντες ἐπήνεσαν τὸν “εύκιον, “εὖ 
γ᾿ ἔφην ὅτι καλῶ λόγῳ καλὴν ἀναλογίαν προσ- 

ἔϑηκας᾽ οὐ γὰρ ἀποστερητέον σὲ τῶν ἰδίων. κἀ- 

κεῖνος ἐπιμειδιάσας. “οὐκοῦν᾽ ἔφη ᾿καὶ δεύτερον ἀνα- 

4 νοῆσαι Ἰάθτη: ἢ νοῆσαι 14 αὐτοῦ] αὐτῶν ΒῈ 21] 
δὲ Ὗ 22 ταὐτὰ Ἔ: τὰ αὐτὰ 28 Ἔ; τοῦ αὐτοῦ 

ῬΙαέατομὶ Μογδ]α. “Ὑο]. Υ. 28 
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λογίᾳ προσχρηστέον, ὅπως μὴ τῷ ταὐτὰ πάδχειν 

ὑπὸ ταὐτοῦ μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ ταὐτὰ ποιεῖν ταὐτὸν 
ἀποδείξωμεν τῇ γῇ τὴν σελήνην προσεοικυῖαν. ὅτι 

μὲν γὰρ οὐδὲν οὕτως τῶν περὶ τὸν ἥλιον γιγνομέ- 
νῶν ὕμοιόν ἐστιν, ὡς ἔκλειψις ἡλίου δύσει, δότε 

μοι. ταύτης ἔναγχος τῆς συνόδου μνησϑέντες., ἣ 
Ἐ πολλὰ μὲν ἄστρα πολλαχόϑεν τοῦ οὐρανοῦ διέφηνεν 

εὐθὺς ἐκ μεσημβοίας ἀρξαμένη, κρᾶσιν δ᾽ οἵαν τὸ 

λυκαυγὲς τῷ ἀέρι παρέσχεν" εἰ δὲ μή, Θέων ἡμῖν 
οὗτος τὸν Μίέμνερμον ἐπάξει καὶ τὸν Κυδίαν καὶ 
τὸν ᾿Δρχίλοχον, πρὸς δὲ τούτοις τὸν Στησίχορον 
καὶ τὸν Πίνδαρον. ἐν ταῖς ἐκλείψεσιν ὀλοφυρο- 
μένους ᾿ἄστρον φανερώτατον κλεπτόμενον᾽ καί ἱμέσῳ 
ἄματι νύκτα γινομένην᾽ καὶ τὴν ἀκτῖνα τοῦ ἡλίου 

Ε σκότου ἀτραπὸν ὁ φάσκοντας" ἐπὶ πᾶσι δὲ τὸν 
Ὅμηρον ἱνυκτὶ καὶ ζόφῳ τὰ πρόσωπα κατέχεσϑαι 
τῶν ἀνθρώπων᾽ λέγοντα καί ἱτὸν ἥλιον ἐξαπολω- 

λέναι τοῦ οὐρανοῦ᾽ περὶ τὴν σελήνην καὶ ὃ τοῦτο 
γίγνεσθαι πέφυκε “τοῦ μὲν φϑίνοντος μηνὸς τοῦ δ᾽ 

ἱσταμένοιο᾽. τὰ λοιπὰ δ᾽ οἶμαι ταῖς μαϑηματικαῖς 

ἀκριβείαις εἰς τὸν ὃ ἢ ἐξῆχϑαι καὶ βέβαιον, ὡς ἥ γε νύξ 

1 τῷ ΒΔΒ1]ΘΘΠ518 10. Υ : τὰ αὐτὰ 2 Ἔ; τοῦ αὐτοῦ 
9 Θέων] ϑεῶν ΒΕ 10 τὸν Πήίμνερμον] ἐργομίμναμον ΒΕ. 
10. Κυδίαν] οἵ. ΒοΙρκ. 8 Ῥ. ὅθ 18 ἄστρον ἰάετη: τὸν 
10. Βοιρκ. 8 Ρ. 229 14 ἄματι Ἰιθοπῖουαθ: ἅμα τὴν 1 οἵ 
Βουρκ.8 ρ.ὅθῦ 1,86.15 Β12 Καὶ Βαρρ!οῦ γϑῦρο ὑποδῦναι Χ. ΝΙΒ1]) 
ΘΧχοιἴθθ6 ρυθαῦ Υ 16 πρόσωπα Χ οχ Ποπι. υ 882: πρῶτα 
11 οι. υ 857 18 ἰονῦ. βΒιρρ! πάσῃ: παρὰ τὴν σελήνην 
καὶ ὡς ἐν συνόδῳ τοῦτο γίγν. πέφυκε. 1,80. 108Β 118 
20 Ηοχμιρυὰβ ἕξ 162. τ 807: ἱσταμένου 21 8Β ΤῈ εἰς τὸν 
ἀσφαλῆ λόγον ϑυρρ]οὺ ΥΥ. εἰς τὸ πιστὸν ΕΠ ΡΘΥ 18 
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ἐστι σκιὰ γῆς, ἡ δ᾽ ἔκλειψις τοῦ ἡλίου σκιὰ σελήνης, 

ὅταν ἡ ὄψις ἐν αὐτῇ γένηται. δυῴμενος γὰρ ὑπὸ τῆς γῆς 

ἀντιφράττεται πρὸς τὴν ὄψιν. ἐκλιπὼν δ᾽ ὑπὸ τῆς σε- 
λήνης᾽" ἀμφότεραι δ᾽ εἰσὶν ἐπισκοτήσεις. ἀλλ᾽ ἡ μὲν 

85 δυτικὴ τῆς γῆς ἡ δ᾽ ἐκλειπτικὴ τῆς σελήνης, τῇ σκιᾷ 983 

καταλαμβανούσης τὴν ὄψιν. ἐκ δὲ τούτων εὐθϑεώρη- 

τον τὸ γιγνόμενον. εἰ γὰρ ὅμοιον τὸ πάϑος. ὅμοια τὰ 

ποιοῦντα᾽ τῷ γὰρ αὐτῷ ταὐτὰ συμβαίνειν ὑπὸ τῶν 

αὐτῶν ἀναγκαῖόν ἐστιν. εἰ δ᾽ οὐχ οὕτω τὸ περὶ τὰς 

10 ἐκλείψεις σκότος βύϑιόν ἐστιν οὐδ᾽ ὁμοίως τῇ νυκτὶ 
, ᾿ 3. ᾿ ,ὔ ; 3. Χ . ς 

πιξζει τὸν ἄξερα, μὴ ϑαυμάξωμεν" οὐσία μὲν γὰρ ἡ 

αὐτὴ τοῦ τὴν νύχτα ποιοῦντος καὶ τοῦ τὴν ἔκλειψιν 

σώματος, μέγεϑος δ᾽ οὐκ ἴσον" ἀλλ᾽ Αἰγυπτίους μὲν 

ἑβδομηκοστόδυον οἶμαι φάναι μόριον εἶναι τὴν 6ε- 

τ λήνην. ᾿Δἀναξαγόραν δ᾽ ὅση Πελοπόννησος. ᾿Αρίσταρ- Β 

χος δὲ τὴν διάμετρον τῆς γῆς πρὸς τὴν διάμετρον 

τῆς σελήνης λόγον ἔχουσαν ἀποδείκνυσιν, ὃς ἐλάττων 

μὲν ἢ ἑξήκοντα πρὸς δεκαεννέα. μείζων δ᾽ ἢ ὡς ἑκατὸν 
5 Ὰ χ 7, 73} ΦΡΞ ΤῸ» [ ς ᾿ - ὀχτὼ πρὸς τεσσαράκοντα τρί ἐστίν. ὅϑεν ἡ μὲν γῆ 

͵ -Ὁ δ. Ἁ Ο 3 -ἅὟ δ , 50 παντάπασι τῆς ὄψεως τὸν ἥλιον ἀφαιρεῖται διὰ μέ- 

γεϑος᾽ μεγάλη γὰρ ἡ ἐπιπρόσϑησις καὶ χρόνον ἔχουσα 
Χ - ΄ τ Χ 7 “Ἂν [ἢ Χ , 

τὸν τῆς νυκτός᾽ ἡ δὲ σελήνη κἂν ὅλον ποτὲ χρύψῃ 

τὸν ἥλιον, οὐκ ἔχει χρόνον οὐδὲ πλάτος ἡ ἔκλειψις, 

ἀλλὰ περιφαίνεταί τις αὐγὴ περὶ τὴν ἴτυν, οὐκ 
οὐ ἐῶσα βαϑεῖαν γενέσϑαι τὴν σκιὰν καὶ ἄκρατον. 

᾿Δριστοτέλης δ᾽ ὃ παλαιὸς αἰτίαν τοῦ πλεονάκις τὴν 

8 ἢ: τὰ αὐτὰ 14 εἶναι] εἶναι τῆς γῆς Απομγταθ8 106 τὴν 
διάμετρον τῆς γῆς πρὸς ἢ οἵ. Αὐϊδύαγομ. Ρ. 20 18 πρὸς δέ, καὶ 
ἐννέα ΒῈ 10. δ᾽ ἡ ὡς: δέπως 26 'Δριστοτέλης) ΕὙᾶρτη, 210 
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Ο σελήνην ἐκλείπουσαν ἢ τὸν ἥλιον καϑορᾶσϑαι πρὸς 

"ἄλλαις τισὶ καὶ ταύτην ἀποδίδωσιν" ἥλιον γὰρ ἐκλεί- 

πειν σελήνης ἀντιφράξει, σελήνην δὲ ὁ“. ὁ δὲ Ποδει- 

δώνιος ὁρισάμενος οὕτω τόδε τὸ πάϑος "᾿Ὧἔκλειψίς 

ἐστιν ἡλίου σύνοδος σκιᾶς σελήνης, ἧς τὴν ἔκλει- 

ψιν ὉὉ᾽" ἐχείνοις γὰρ μόνοις ἔκλειψίς ἐστιν, ὧν ἂν 

ἡ σκιὰ τῆς σελήνης καταλαβοῦσα τὴν ὄψιν ἀντι- 
7, ᾿ ᾿ Φ ΒΕ “ Χ . -» 

φράξαι πρὸς τὸν ἥλιον᾽ ὁμολογῶν δὲ σκιὰν τῆς σε- 

λήνης φέρεσϑαι πρὸς ἡμᾶς, οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι λέγειν 
ἑαυτῷ καταλέλοιπεν: ἄστρου ὃὲ σκιὰν ἀδύνατον 
γενέσϑαι᾽ τὸ γὰρ ἀφώτιστον σκιὰ λέγεται, τὸ δὲ 
φῶς οὐ ποιεῖ σκιὰν ἀλλ᾽ ἀναιρεῖν πέφυκεν. 

20. ᾿᾿Ζ4λλὰ τί δή᾽ ἔφη ᾿μετὰ τοῦτο τῶν τεχμη- 
’ 3 ’ ἊΨ 9 , ς Χ 3 Χ 5 , ΘΑ Ἦ ς 

ρίων ἐλέχϑη᾽; κἀγώ 'τὴν αὐτὴν᾽ ἔφην “ἐλάμβανεν ἡ 

σελήνη ἔκλειψιν". ᾿ὀρϑῶς᾽ εἶπεν ὑπέμνησας" ἀλλὰ 
δὴ πότερον ὡς πεπεισμένων ὑμῶν καὶ τιϑέντων Ἶ 0 μ μ 

ἐχλείπειν τὴν σελήνην ὑπὸ τοῦ σκιάσματος ἁλισκο- 

μένην ἤδη τρέπωμαι πρὸς τὸν λόγον, ἢ βούλεσϑε 

μελέτην ποιήσωμαι καὶ ἀπόδειξιν ὑμῖν τῶν ἐπιχει- 

δημύτόη ἕκαστον ἀπαριϑμήσαε: : “ {εἶπεν ὁ Θέων 

“τούτοις καὶ ἐμμελέτησον" ἐγὼ δὲ καὶ πειϑοῦς τινος 

δέομαι, ταύτῃ μόνον ἀκηχοώς, ὡς ἐπὶ μίαν εὐθεῖαν 

τῶν τριῶν σωμάτων γιγνομένων, γῆς καὶ ἡλίου καὶ 

σελήνης. αἵ ἐκλείψεις συντυγχάνουσιν" ἡ γὰρ γῆ 

8218 24}. Ἐποτύ. ΒΡ] μά αγ: σελήνην δὲ γῆς πλεονάκις, 
μείζονος οὔσης ὅ Τοτῦ. ΒαΡΡΙΘηάσμα: ἡλίου σύνοδος σκιᾷ σε- 
λήνης [ἣ σελήνης (δ. σύν οδος) σκιᾷ γ]ῆς. τὴν ἔχλειψιν οὐκ 
ὀρϑῶς ὡρίσατο ]" ἐκείνοις κὲ 688 188} 1 τῆς γῆς ἣ τῆς 
σελήνης ὃ 12. τηϑ]τη οὐ ποιεῖν 1ὅ τη 8 11γ ἔκλειψιν ἡ σελήνη 
18 τρέπωμαι νν- τρέπονται 19 ὑμῶν ΒῈ 22 ταύτῃ] 
Τη8}}1πὶ ταυτὶ 10. μίαν ὟὟ: μίαν μὲν 

μ᾿ ὅ 
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τῆς σελήνης ἢ πάλιν ἡ σελήνη τῆς γῆς ἀφαιρεῖται 

τὸν ἥλιον" ἐκλείπει γὰρ οὗτος μὲν σελήνης σελήνη 
δὲ γῆς ἐν μέσῳ τῶν τριῶν ἱσταμένης" ὧν γίγνεται 

τὸ μὲν ἐν συνόδῳ τὸ δ᾽ ἐν διχομηνίᾳ᾽. καὶ ὃ Ζ“εύ- 

5 κιος ἔφη “σχεδὸν μέντοι τῶν λεγομένων χυριώτατα 

ταῦτ᾽ ἐστί, πρόσλαβε δὲ πρῶτον. εἰ βούλει, τὸν 
ἀπὸ τοῦ σχήματος τῆς σκιᾶς λόγον" ἔστι γὰρ κῶνος. 

ἅτε καὶ μεγάλου πυρὸς ἢ φωτὸς σφαιροειδοῦς ἐλάτ- 

τονα σφαιροειδῆ δὲ περιβάλλοντος ὄὕγκον᾽ ὅϑεν ἐν 

10 ταῖς ἐκλείψεσι τῆς σελήνης αἵ περιγραφαὶ τῶν με- 

λαινομένων πρὸς τὰ λαμπρὰ τὰς ἀποτομὰς περιφε- 
ρεῖς ἴσχουσιν. ἃς γὰρ ἂν στρογγύλον στρογγύλῳ 

προσμῖξαν ἢ δέξηται τομὰς ἢ παράσχῃ, πανταχόσε 

χωροῦσαι δι᾽ ὁμοιότητα γίγνονται κυκλοτερεῖς. δεύ- 

τὸ τερον οἶμαί σὲ γιγνώσχειν, ὅτι σελήνης μὲν ἐχλείπει 

πρῶτα μέρη τὰ πρὸς ἀπηλιώτην, ἡλίου δὲ τὰ πρὸς 

δύσιν, κινεῖται δ᾽ ἡ μὲν σκιὰ τῆς γῆς ἐπὶ τὴν 

ἑσπέραν ἀπὸ τῶν ἀνατολῶν, ἥλιος δὲ καὶ σελήνη 

τοὐναντίον ἐπὶ τὰς ἀνατολάς. ταῦτα γὰρ ἰδεῖν τε 988 
80 παρέχει τῇ αἰσϑήσει τὰ φαινόμενα κἀκ λόγων οὐ 

πάνυ τι μαχρῶν μαϑεῖν ἔστιν" ἐκ δὲ τούτων ἡ αἰτία 

βεβαιοῦται τῆς ἐκλείψεως. ἐπεὶ γὰρ ἥλιος μὲν ἐκλείσεει, 

καταλαμβανόμενος., σελήνη δ᾽ ἀπαντῶσα τῷ ποιοῦντι 

τὴν ἔχλειψιν. εἰχότως μᾶλλον δ᾽ ἀναγκαίως ὃ μὲν 
85 ὕπισϑεν ἁλίσκεται πρῶτον ἡ δ᾽ ἔμπροσϑεν" ἄρχεται 

γὰρ ἐκεῖϑεν ἡ ἐπιπρόσϑησις, ὅϑεν πρῶτον ἐπιβάλλει 

τὸ ἐπιπροσϑοῦν᾽ ἐπιβάλλει δ᾽ ἐκείνῳ μὲν ἀφ᾽ ἕσπέ- 

6 πρόσλαβε Ὗ : πρόλαβε Τ κῶνος Χ: κοινὸς 24 ὃ 
μὲν Ὗ: τὸ μὲν 2ὅ πρῶτον Ἰάδιη: πρῶτον μὲν 



458 Ὲ ΡΆΟΘΙΕ ΙΝ ΟΗΒΕ ΤΌΝΑΒ. 

ρας ἡ σελήνη πρὸς αὐτὸν ἁμιλλωμένη, ταύτῃ δ᾽ 

ἀπὸ τῶν ἀνατολῶν. ὡς πρὸς τοὐναντίον ὑποφερομένη. 

τρίτον τοίνυν ἔτι τὸ τοῦ χρόνου λάβε καὶ τὸ τοῦ 
Β μεγέϑους τῶν ἐκλείψεων αὐτῆς. ὑψηλὴ μὲν ἐκλεί- 

πουσα καὶ ἀπόγειος ὀλίγον ἀποκρύπτεται χρόνον, 5 

πρόσγειος δὲ καὶ ταπεινὴ αὐτὸ τοῦτο παϑοῦσα σφό- 
δρα πιέξεται καὶ βραδέως ἔκ τῆς σκιᾶς ἄπεισι" καί- 

τοι ταπεινὴ μὲν οὖσα τοῖς μεγίστοις χρῆται κινή- 
μασιν, ὑψηλὴ δὲ τοῖς ἐλαχίστοις. ἀλλὰ τὸ αἴτιον 
ἐν τῇ σκιᾷ τῆς διαφορᾶς ἔστιν" εὐρυτάτη γὰρ οὖσα τὸ 

περὶ τὴν βάσιν, ὥσπερ οἵ κῶνοι, συστελλομένη τὲ 

κατὰ μικρὸν εἰς ὀξὺ τῇ κορυφῇ καὶ λεπτὸν ἀπολήγει 

πέρας. ὅϑεν ἡ σελήνη ταπεινὴ μὲν ἐμπεσοῦσα τοῖς 

μεγίστοις λαμβάνεται κύκλοις ὑπ᾽ αὐτῆς καὶ διαπερᾷ 

Ο τὸ βύϑιον καὶ σκοτωδέστατον᾽ ἄνω δ᾽ οἷον ἐν τϑ- τ 

νάγει διὰ λεπτότητα τοῦ σκιεροῦ χρανϑεῖσα ταχέως 

ἀπαλλάττεται. παρίημι δ᾽ ὅσα χωρὶς ἰδίᾳ πρὸς τὰς 
βάσεις καὶ τὰς διαφορήσεις ἐλέχϑη" καὶ γὰρ ἐκεῖναι 

μέχρυ γε τοῦ ἐνδεχομένου προσίενται τὴν αἰτίαν" 

ἀλλ᾽ ἐπανάγω πρὸς τὸν ὑποχείμενον λόγον ἀρχὴν 30 

ἔχοντα τὴν αἴσϑησιν. δρῶμεν γὰρ ὅτι πῦρ ἐκ τό- 

που σκιεροῦ διαφαίνεται καὶ διαλάμπει μᾶλλον εἴτε 

παχύτητι τοῦ σκοτώδους ἀέρος, οὐ δεχομένου τὰς 

ἀπορρεύσεις καὶ διαχύσεις ἀλλὰ συνέχοντος ἐν ταὐτῷ 
τὴν οὐσίαν καὶ σφίγγοντος" εἴτε τῆς αἰσϑήσεως τοῦτο 536 

πάϑος ἐστίν. ὡς τὰ ϑερμὰ παρὰ τὰ ψυχρὰ ϑερμό- 

1 ταύτῃ δ᾽] ταύτῃ δ᾽ ἡ γῆ Μεαάν!ρταβ 0 αὐτὸ] ταὐτὸ 
ξ ΒΘΏΒΘΙ ΘΙ 8 18 καὶ τὰς] καὶ ΒΕ 22 εἴτε Τιθοῃΐοαβ: ἐπὶ 

98 ΒαΒΊ]ΘΘηΒ18: ταχύτητι Ἰὼ ταχυτῆτι Β 
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τεραὰ καὶ τὰς ἡδονὰς παρὰ τοὺς πόνους σφοδροτέρας, 
οὕτω τὰ λαμπρὰ φαίνεσϑαι παρὰ τὰ σκοτεινὰ φανερά, 

τοῖς διαφόροις πάϑεσιν ἀντεπιτείνοντα τὴν φαντα- 

σίαν. ἔοικε δὲ πιϑανώτερον εἶναι τὸ πρότερον᾽ ἐν 
5 γὰρ ἡλίῳ πᾶσα πυρὸς φύσις οὐ μόνον τὸ λαμπρὸν 
ἀπόλλυσιν. ἀλλὰ τῷ εἴκειν γίγνεται δύσεργος καὶ 

4 

ἀμβλυτέρα- σκίδνησι γὰρ ἡ ϑερμότης καὶ διαχεῖ τὴν 

δύναμιν. εἴπερ οὖν ἡ σελήνη πυρὸς εἴληχε βληχροῦ 
καὶ ἀδρανοῦς, ἄστρον οὖσα ϑολερώτερον, ὥσπερ 

10 αὐτοὶ λέγουσιν, οὐδὲν ὧν πάσχουσα φαίνεται νῦν, 
ἀλλὰ τἀναντία πάντα πάσχειν αὐτὴν προσῆκόν ἔστι, 

’ Χ Ο’ Π ΄ 3 Ὁ ΄ φαίνεσϑαι μὲν ὅτε κρύπτεται, κρύπτεσϑαι δ᾽ ὁπηνίκα 
’ Ἐ ’ Υ͂ Χ Χ “ἷ ΄ 

φαίΐνεται᾽ τουτέστι κρύπτεσϑαι μὲν τὸν ἄλλον χρό- 

νον ὑπὸ τοῦ περιέχοντος αἰϑέρος ἀμαυρουμένην, 

ιό ἐκλάμπειν δὲ καὶ γίγνεσϑαι καταφανῆ δι᾽ ἕξ μηνῶν 
καὶ πάλιν διὰ πέντε τῇ σκιᾷ τῆς γῆς ὑποδυομένην ἢ σκιᾷ τῆς γῆς ὑποδυομένην. 
αἵ γὰρ πέντε καὶ ἑξήκοντα καὶ τετρακόσιαι περίοδοι 

τῶν ἐχλειπτικῶν πανσελήνων τὰς τέσσαρας καὶ τε- 
τρακοσίας ἑἕξαμήνους ἔχουσι τὰς δ᾽ ἄλλας πεντα- 

90 μήνους. ἔδει τοίνυν διὰ τοσούτων χρόνων φαίνεσθαι 
᾿ ΄ ᾽ τὸ Ξ ’ τ Κα 55} ΚΑϑ 

τὴν σελήνην ἐν τῇ σκιᾷ λαμπρυνομενην᾽ ἢ δ΄ ἐν 
- -" Χ 2 ΄ Ν 3 ΄ Χ - 2 

τῇ σκιᾷ μὲν ἐκλείπει καὶ ἀπόλλυσι τὸ φῶς. ἄνα- 

λαμβάνει δ᾽ αὖϑις, ὅταν ἐχφύγῃ τὴν σκιάν, καὶ 
φαίνεταί γε πολλάκις ἡμέρας, ὡς πάντα μᾶλλον ἢ 

86 πύρινον οὖσα σῶμα καὶ ἀστεροειδές." 
21. Εἰπόντος δὲ τοῦτο τοῦ “ευκίου, συνεξέδρα- 

2 φανερώτερα ΕΠΡΟΥα5 0 διαχεῖ : διαχέει, οἵ, ». 9890 
11 ἔ: τὰ ἐναντία 21 τῇ σκιᾷ ΘυαθΌμποταθ: 6 ΒΕ 24 πάντα] 
ξονῦ. πᾶν τι γν6] πᾶν 
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μον ἅμα πῶς τῷ λόγῳ ὅ τε Φαρνάκης καὶ ὃ ̓ 4πολ- 
λωνίδης" εἶτα, τοῦ ᾿Ζ“πολλωνίδου παρέντος, ὁ Φαρ- 
νάχης εἶπεν, ὅτι τοῦτο καὶ μάλιστα τὴν σελήνην 

δείκνυσιν ἄστρον ἢ πῦρ οὖσαν: οὐ γάρ ἐστι παν- 
τελῶς ἄδηλος ἐν ταῖς ἐκλείψεσιν, ἀλλὰ διαφαίνει 

τινὰ χρόαν ἀνθρακώδη καὶ βλοσυράν. ἥτις ἴδιός 

ἐστιν αὐτῆς. ὃ δ᾽ ᾿4πολλωνίδης ἐνέστη περὶ τῆς 
σκιᾶς᾽ ἀεὶ γὰρ οὕτως ὀνομάξειν τοὺς μαϑηματικοὺς 

τὸν ἀλαμπῆ τόπον σκιάν τὲ μὴ δέχεσϑαι τὸν οὐρανόν. 

984 ἐγὼ δέ 'τοῦτο μὲν᾽ ἔφην 'ἱπρὸς τοὔνομα μᾶλλον 
ἐριστικῶς ἢ πρὸς τὸ πρᾶγμα φυσικῶς καὶ μαϑη- 

ματικῶς ἐνισταμένου" τὸν γὰρ ἀντιφραττόμενον ὑπὸ 

τῆς γῆς τόπον εἰ μὴ σκιάν τις ἐϑέλοι καλεῖν ἀλλ᾽ 

ἀφεγγὲς χωρίον, ὅμως ἀναγκαῖον ἐν αὐτῷ τὴν σε- 

λήνην γενομένην ὁ“. καὶ ὅλως᾽ ἔφην “εὔηϑεές ἐστιν 
3 »" Ἁ 7 - - 2 - Ἁ , Ο ἐκεῖ μὴ φάναι τῆς γῆς ἐξικνεῖσθαι τὴν σκιάν, ὕπου 
ἡ σκιὰ τῆς σελήνης ἐπιπίπτουσα τῇ ὄψει καὶ διή- 
χουσα πρὸς τὴν γῆν ἔκλειψιν ἡλίου ποιεῖ. πρὸς σὲ 

Β δέ, ὦ Φαρνάκη. τρέψομαι" τὸ γὰρ ἀνθρακῶδες ἐκεῖνο 

καὶ διακαὲς χρῶμα τῆς σελήνης, ὃ φὴς ἴδιον αὐτῆς 

εἶναι, σώματός ἐστι πυκνότητα καὶ βάϑος ἔχοντοφ᾽ 
2 ὧλ ᾿ 2 »- -) -" 5 ΄ " 

οὐδὲν γὰρ ἐϑέλει τοῖς ἀραιοῖς ὑπόλειμμα φλογὸς 
2. φ ., 2 ᾿ "᾿ς ἃ ᾿" »ὕ ’ οὐδ᾽ ἴχνος ἐμμένειν οὐδ᾽ ἔστιν ἄνϑρακος γένεσις, 

οὗ μὴ στερέμνιον σῶμα, δεξάμενον διὰ βάϑους 

1 λόγῳ : 4Β60Ε 2 Ὗ: παρόντος 8 οὕτως 2 Εἰ 
10. ὅ τοὺς Β 9180. ὅ σκιάν δ 120: ἐνισταμένους 1 888Β 
86. Ἐοτῦ. βυρρ!θπάσιῃ: σκοτοῦσϑαι καὶ ἁμαυροῦσϑαν 
16 ὕπου Τυσποῦυβ: 78 8. ἔνϑαπερῦΞ [11 διήκουσα ἰάθη: 
7- 8Β 56) 18 ποιεῖν ΒῊῚ 2422 ἀραιοῖς Εἰχριθ μα ΤΣΠΘΌΙ: 
ἀρχαίοις 28 ἄνϑρακος -- μὴ Ὗ : ἀνθῥακογένεσις, οὐ μὴν 

" 0 
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τὴν πύρωσιν καὶ σῷξον᾽ ὥς που καὶ Ὅμηρος 

εἴρηκεν 

“αὐτὰρ ἐπεὶ πυρὸς ἄνϑος ἀπέπτατο, παύσατο δὲ φλὸξ 

ἀνϑρακιὴν στορέσασα΄. 

5 ὁ γὰρ ἄνϑραξ ἔοικεν οὐ πῦρ ἀλλὰ σῶμα πεπυρω- 
μένον εἶναι καὶ πεπονθὸς ὑπὸ πυρός, στερεῷ καὶ 

δίξαν ἔχοντι προσμένοντος ὄγκῳ καὶ προσδιατρίβον- 

τος αἱ δὲ φλόγες ἀραιᾶς εἰσιν ἔξαψις καὶ ῥεύματα Ο 
- ἮΝ ὙΓΚ Χ 2 9 ’ 9 ’ Η 

τροφῆς καὶ ὕλης, ταχὺ δι᾿ ἀσθένειαν ἀναλυομένης 
1 ὥστ᾽ οὐδὲν ἂν ὑπῆρχε τοῦ γεώδη καὶ πυκνὴν εἶναι 

τὴν σελήνην ἕτερον οὕτως ἐναργὲς τεχμήριον, εἴπερ 
Ἄροιο » 3 ς - Χ 2 -" 5.2.1} αὐτῆς ἴδιον ἦν ὡς χρῶμα τὸ ἀνθρακῶδες. ἀλλ 

οὐκ ἔστιν, ὦ φίλε Φαρνάκη" πολλὰς γὰρ ἐκλείπουσα 
΄ 3 ΄, λὴ - 3 Ἁ ἰγ4 γ χρόας ἀμείβει καὶ διαιροῦσιν αὐτὰς οὕτως οἱ μαϑη- 

ι ματικοὶ κατὰ χρόνον καὶ ὥραν ἀφορίξοντες" ἂν ἀφ᾽ 

ἑσπέρας ἐκλείπῃ. φαίνεται μέλαινα δεινῶς ἄχρι τρί- 
Φ Χ (5: ,ὕ μὴ » ’ - Χ " 

της ὥρας καὶ ἡμισείας" ἂν δὲ μέση. τοῦτο δὴ τὸ 

ἐπιφοινῖσσον ἵησι καὶ πυρωπόν᾽ ἀπὸ δ᾽ ἑβδόμης 
’ ον σιν , τ , Χ ᾿ ῇ Ξ ἃ , ὥρας καὶ ἡμισείας ἀνίσταται τὸ ἐρύϑημα᾽ καὶ τέλος 

20 ἤδη πρὸς ἕω λαμβάνει χρόαν κυανοειδῇ καὶ χαρο- Ὁ 

πήν, ἀφ᾽ ἧς δὴ καὶ μάλιστα ᾿γλαυκῶπιν᾽ αὐτὴν οἵ 
ποιηταὶ καὶ ᾿Εμπεδοκλῆς ἀνακαλοῦνται. τοσαύτας 
οὖν χρόας ἐν τῇ σκιᾷ τὴν σελήνην λαμβάνουσαν 

ὁρῶντες οὐκ ὀρϑῶς ἐπὶ μόνον καταφέρονται τὸ ἀν- 
95 ϑρακῶδες, ὃ μάλιστα φήσαιν τις ἂν ἀλλότριον αὐτῆς 

1 σῷξζον Χ: σόλων 8 Ἡοπι. 1218 οὖ Επβίοη. 148, 41 
18 γὰρ Τυγποῦαβ: τὰς 10. ΠαΘΌΠπΘυαΒ: ἐκλειπούσας 140: 
ἀμείβειν 11 ἂν δὲ μεσοῖ ἘαροΥ5 1Ὁ. τοῦτο] τότε Τὰτ- 
πθθὰ5 18 ἘπηρΘ ΙΒ: καὶ πῦρ καὶ πυρωπὸν 20 λαμβάνειν Β [᾿ 
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εἶναι καὶ μᾶλλον ὑπόμιγμα καὶ λεῖμμα τοῦ φωτὸς 

διὰ τῆς σκιᾶς περιλάμποντος" ἴδιον δὲ τὸ μέλαν καὶ 
γεῶδες. ὅπου δὲ πορφυρίσιν ἐνταῦϑα καὶ φοινι- 

κίσι λίμναις τὲ καὶ ποταμοῖς δεχομένοις ἥλιον 
ἐπίσκια χωρία γειτνιῶντα συγχρώξεται καὶ περιλάμ- δ 

πέται, διὰ τὰς ἀνακλάσεις ἀποδιδόντα πολλοὺς καὶ 

διαφόρους ἀπαυγασμούς, τί ϑαυμαστὸν εἰ ῥεῦμα 

Ἑ πολὺ σκιᾶς ἐμβάλλον ὥσπερ εἰς πέλαγος οὐράνιον 

οὐ σταϑεροῦ φωτὸς οὐδ᾽ ἠρεμοῦντος ἀλλὰ μυρίοις 
ἄστροις ἐλαυνομένου μίξεις τὲ παντοδαπὰς καὶ τὸ 

μεταβολὰς λαμβάνοντος, ἄλλην ἄλλοτε χρόαν ἐκματ- 

τόμενον ἀπὸ τῆς σελήνης ἐνταῦϑ' ἀποδίδωσιν; 
ἄστρον μὲν γὰρ ἢ πῦρ οὐκ ἂν ἐν σκιᾷ διαφανξίη 
μέλαν ἢ γλαυκὸν ἢ κυανοειδές" ὄρεσι δὲ καὶ πεδίοις 

καὶ ϑαλάσδσαις πολλαὶ μὲν ἀφ᾽’ ἡλίου μορφαὶ χρω- τ 

Ἐ μάτων ἐπιτρέχουσι καὶ σκιαῖς καὶ ὁδμίχλαις, οἵας 
φαρμάκοις γραφικοῖς μιγνύμενον ἐπάγει βαφὰς τὸ 

λαμπρόν: ὧν τὰ μὲν τῆς ϑαλάττης ἐπικεχείρηκεν 
ἁμωσγέπως ἐξονομάξειν Ὅμηρος "ἰοειδέα᾽ καλῶν καί 

“οἴνοπα πόντον". αὖϑις δέ 'πορφύρεον κῦμα᾽ ἵγλαυ- 30 
κήν᾽ τ᾿ ἄλλως ᾿ϑάλασσαν᾽ καί “λευκὴν γαλήνην" 
τὰς δὲ περὶ τὴν γῆν διαφορὰς τῶν ἄλλοτ᾽ ἄλλως. 
ἐπιφαινομένων χρωμάτων παρῆκεν, ὡς ἀπείρους τὸ 

πλῆϑος οὔσας. τὴν δὲ σελήνην οὐκ εἰκὸς ὥσπερ 

τὴν ϑάλασσαν μίαν ἔχειν ἐπιφάνειαν, ἀλλ᾽ ἐοικέναι 

μάλιστα τῇ γῇ τὴν φύσιν, ἣν ἐμυϑολόγει Σωκράτης 

980 ὁ παλαιός, εἶτε δὴ ταύτην αἰνιττόμενος εἴτε δὴ 

ὅ τϑ 

19 Ὅμηρος] ΛΜ 2398. 4. 848. ᾧ 826. Π 84. κ 94 ρῬδΗΒὶ1 
20 ἐμυϑολόγει Σωκράτης] οἵ. Ῥ]αὖῦ. Ῥμδθάοῃ. Ρ᾿. 1100 
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ἄλλην τινὰ διηγούμενος" οὐ γὰρ ἄπιστον οὐδὲ ϑαυ- 

μαστόν, εἰ μηδὲν ἔχουσα διεφϑορὸς ἐν ἑαυτῇ μηδ᾽ 
ἰλυῶδες, ἀλλὰ φῶς τε καρπουμένη καϑαρὸν ἐξ 
οὐρανοῦ καὶ ϑερμότητος οὐ διακαοῦς οὐδὲ μανικοῦ 

πυρὸς ἀλλὰ νοτεροῦ καὶ ἀβλαβοῦς καὶ κατὰ φύσιν 

ἔχοντος οὖσα πλήρης, κάλλη τε ϑαυμαστὰ κέκτηται 

τόπων ὕρη τε φλογοειδῆ καὶ ξώνας ἁλουργοὺς ἔχει 

χρυσόν τὲ καὶ ἄργυρον οὐκ ἐν βάϑει διεσπαρμένον, 

ἀλλὰ πρὸς τοῖς πεδίοις ἐξανϑοῦντα πολὺν ἢ πρὸς 

ιοὸ ὕψεσι λείοις περιφερόμενον᾽ εἰ δὲ τούτων ὄψις 
ἀφικνεῖται διὰ τῆς σκιᾶς ἄλλοτ᾽ ἄλλη πρὸς ἡμᾶς Β 

ἐξαλλαγῇ καὶ διαφορᾷ τινι τοῦ περιέχοντος, τό γὲ 

μὴν τίμιον οὐκ ἀπόλλυσι τῆς δόξης οὐδὲ τὸ ϑεῖον 
ἡ σελήνη, ἥτις ὁ ἱερὰ πρὸς ἀνθρώπων νομιζομένη 

ιό μᾶλλον ἢ πῦρ ϑολερόν, ὥσπερ οἱ Στωικοὶ λέ- 
γουσι, καὶ τρυγῶδες. πῦρ μέν γε παρὰ Μήδοις καὶ 

᾿Ζσσυρίοις βαρβαρικὰς ἔχει τιμάς, οἱ φόβῳ τὰ βλάπ- 

τοντὰα ϑεραπεύουσι πρὸ τῶν δεμνῶν ἀφοσιούμενοι᾽" 

τὸ δὲ γῆς ὄνομα παντί που φίλον Ἕλληνι καὶ τί- 

80 μίον, καὶ πατρῶον ἡμῖν ὥσπερ ἄλλον τινὰ ϑεὸν 

σέβεσϑαι. πολλοῦ δὲ δέομεν ἄνϑρωποι τὴν σελήνην, Ο 

γῆν οὖσαν ὀλυμπίαν, ἄψυχον ἡγεῖσθαι σῶμα καὶ 

ἄνουν καὶ ἄμοιρον ὧν ϑεοῖς ἀπάρχεσϑαι προσήκει, 

νόμῳ τε τῶν ἀγαϑῶν ἀμοιβὰς τίνοντας καὶ κατὰ 

οὖ φύσιν σεβομένους τὸ κρεῖττον ἀρετῇ καὶ δυνάμει 

2. ἐν ἘΤΩΡΘΥΪῈ5 8 τε] δὲϑ 10 τη} ]}1τὴ περιφαινόμενον 
14 180. 10Β 18}. ἥ τις ϑεὸς διατελεῖ καὶ ΝΥ. ἤ τις γῆ τις Ῥγα- 
Ῥουΐαβ. γῆ τις ὀλυμπία καὶ 1ὅ μᾶλλον ἢ ΤτΠΕΡαΒ: ἢ μᾶλλον 

21 δέομεν] δεῖ οἵ μὲν Β δεῖ δι μὲν Ἐἰ 



444 Ὲ ΒΆΟΙΕ ΙΝ ΟΕΒΕ ΌΝΑΒ. 

καὶ τιμιώτερον. ὥστε μηδὲν οἰώμεϑα πλημμελεῖν 
γῆν αὐτὴν ϑέμενοι, τὸ δὲ φαινόμενον τουτὶ πρόσ- 

3 -“ ἰν4 [- "] “- - “ - 

ὥπον αὐτῆς, ὥσπερ ἡ παρ᾽ ἡμῖν ἔχει γῆ κόλπους 

τινὰς μεγάλους. οὕτως ἐκείνην ἀνεπτύχϑαι βάϑεσι 
᾿ Ἁ [ υΞ. ς ΟΥ μ}} Ἁ Ἅ 8 μεγάλοις καὶ ῥήξεσιν ὕδωρ ἢ ξοφερὸν ἀέρα περι- 

’ τ 3 χ ἢ , 5. ΦΟΣΝ ΟΣ ΄ ᾿ - ἔχουσιν, ὧν ἐντὸς οὐ καϑίησιν οὐδ᾽ ἐπιψαύει τὸ τοῦ 

ἡλίου φῶς, ἀλλ᾽ ἐκλείπει καὶ διεσπασμένην ἐνταῦϑα 

τὴν ἀνάκλασιν ἀποδίδωσιν. 

22. Ὑπολαβὼν δ᾽ ὃ ᾿“πολλωνίδης ᾿ εἶτ᾽. ὦ πρὸς 
αὐτῆς᾽ ἔφη 'τῆς σελήνης, δυνατὸν εἶναι δοχεῖ ὑμῖν 

δηγμάτων τινῶν ἢ φαράγγων εἶναι σκιὰς κἀκεῖϑεν 

ἀφικνεῖσθαι δεῦρο πρὸς τὴν ὄψιν, ἢ τὸ συμβαῖνον 
3 , ἌΡ ΤΥΝ }] ᾿ ε ΪᾺ Χ ’, 

οὐ λογίζεσθε κἀγὼ τουτὶ εἴπω; ἀκούοιτε δὲ καίπερ 

οὐκ ἀγνοοῦντες. ἡ μὲν διάμετρος τῆς σελήνης δυο- 

καίδεκα δακτύλους ἔχει τὸ φαινόμενον ἐν τοῖς μέ- 

ὅσοις ἀποστήμασι μέγεϑος. τῶν δὲ μελάνων καὶ 
σκιερῶν ἕκαστον ἡμιδακχτυλίου φαίνεται μεῖζον, ὥστε 

τῆς διαμέτρου μεῖξον ἢ εἰκοστοτέταρτον εἶναι. καὶ 

μήν, εἰ μόνων ὑποθοίμεϑα τὴν περίμετρον τῆς σ6ε- 

λήνης τρισμυρίων σταδίων μυρίων δὲ τὴν διάμετρον, 

κατὰ τὸ ὑποκχείμενον οὐκ ἔλαττον ἂν εἴη πεντακο- 

σίων σταδίων ἐν αὐτῇ τῶν σκιερῶν ἕκαστον. ὅρα δὴ 

πρῶτον. ἂν ἢ δυνατὸν τῇ σελήνῃ τηλικαῦτα βάϑη 

καὶ τηλικαύτας εἶναι τραχύτητας, ὥστε σκιὰν ποιεῖν 

τοσαύτην᾽ ἔπειτα πῶς οὖσαι τηλικαῦται τὸ μέγεϑος 

ὑφ᾽ ἡμῶν οὐχ ὁρῶνται.᾽ κἀγὼ μειδιάσας πρὸς αὐτόν 

“εὖγ᾽ ἔφην “ὅτι τοιαύτην ἐξεύρηκας ἀπόδειξιν, ὦ 

2 γῆν] τὴν ΒῈ 18 τουτὶ] τοῦτ᾽ ΒΘηΒΟΙΘαΒ 1Ὁ. δὲ] 
δὴ ΤΌΣΟ 20 εἴη 1άθιη: εἶναι 

20 
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᾿“πολλωνίδη, δι᾽ ἧς κἀμὲ καὶ σαυτὸν ἀποδείξεις τῶν 
᾿Δλωαδῶν ἐκείνων εἶναι μείζονας οὐκ ἐν ἅπαντι 

’ ΄ -“ ς , 9 Ἁ ᾽ν ᾽ Ἁ 

μέντοι χρόνῳ τῆς ἡμέρας ἀλλὰ προὶ μαλιστα καὶ 

δείλης, εἰ οἴει, τὰς σκιὰς ἡμῶν τοῦ ἡλίου ποιοῦντος 

ἠλιβάτους, τὸν καλὸν τοῦτ᾽ αἰσϑήδσει παρέχειν συλ- 
λογισμόν, ὡς, εἰ μέγα τὸ σκιαξόμενον, ὑπερμέγεϑες 

Χ , δ᾿ ΄ὕ Ἁ 3 ’ (ν -" 5 53... 
τὸ σκιάξον. ἐν Πήμνῳ μὲν οὐδέτερος ἡμῶν εὖ οἱδ 

ὅτι γέγονε, τουτὶ μέντοι τὸ τεϑρυλημένον ἰαμβεῖον 

ἀμφότεροι πολλάκις ἀκηκόαμεν 

ἄϑως καλύψει πλευρὰ “ημνίας βοός" 

ἐπιβάλλει γὰρ ἡ σκιὰ τοῦ ὄρους, ὡς ἔοικε, χαλκῷ 

τινι βοιδίῳ, μῆκος ἀποτείνουσα διὰ τῆς ϑαλάττης 986 

ἘῈ τὸ κατασκιάξον οὐκ ἔλαττον ἑπτακοσίων σταδίων, 
ὕψος εἶναι διὰ τὴν αἰτίαν" ὅτι πολλαπλασίους αἱ 

τοῦ φωτὸς ἀποστάσεις τῶν σωμάτων τὰς σκιὰς 

ποιοῦσι. δεῦρο δὴ ϑεῶ καὶ τῆς σελήνης, ὅτε πάμ- 
΄ 3 δὴ ΙΑ δι 2 ’ Ἵ - μηνός ἐστι καὶ μάλιστα τὴν ἰδέαν ἔναρϑρον τοῦ 

προσώπου βαϑύτητι τῆς σκιᾶς ἀποδίδωσι, τὸ μέγιστον 

ἀπέχοντα διάστημα τὸν ἥλιον" ἡ γὰρ ἀπόστασις τοῦ 

φωτὸς αὐτὴ τὴν σκιὰν μεγάλην, οὐ τὰ μεγέϑη τῶν 

ὑπὲρ τὴν σελήνην ἀνωμαλιῶν, πεποίηκε. χαὶ μὴν 
3 Χ -- 3 “-- Ἃ Ὁ Ὰ 2 ε ς ’ π- οὐδὲ τῶν ὀρῶν τὰς ὑπεροχὰς ἐῶσι μεϑ' ἡμέραν αἵ 

2 ΘαΘΌπουβ: ἀλλωάδων ααὖὺ ἀλωάδων 4 εἰ ΕΤΉΡΘΥΙΒ 
8 τεϑρυλλημένον (Ε) ἃυὺ ϑρυλλούμενον 10 Ἄϑως σκιάζει 
νῶτα ΔΛ. βοός Ἐπιβίαὐμιυβ δὰ 11]. π 229. οἵ, Νδῦοῖ. γ. 299 

10. πλευρᾶς Εὶ πλευρὰς 5ῖ. Β 11 Ἔ; χαλκέῳ 15. 180. 
βισπανιῦ Πα ΘΌΠΘυαΒ ὟΥ ϑαρρίθηΐο: σὺ δ᾽ οὖν τὸ κατασκιάξον 
ὥψος εἶναι διανοήσῃ τὴν αἰτίαν, οὐδὲ μεμνήσῃ ὅτι πολλα- 
πλασίους οοἰὐ. τὸ δὲ κατασκιάξζον ὕψος ἐννέα᾽ διὰ τίνα αἰτίαν ; 
ὅτι κὲ Ἐπηρουϊαβ. Εοτύ. ὧν τὸ κατασκ. ὕψος εἶναι δεῖ τὴν 
αἰτίαν κὲ 
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Β περιαυγαὶ τοῦ ἡλίου καϑορᾶσϑαι, τὰ μέντοι βαϑέα 

καὶ κοῖλα φαίνεται καὶ σκιώδη πόρρωϑεν. οὐδὲν 

οὖν ἄτοπον. εἰ καὶ τῆς σελήνης τὴν ἀντίληψιν καὶ 
τὸν ἐπιφωτισμὸν οὐκ ἔστι καϑορᾶν ἀκριβῶς. αἵ δὲ 

τῶν δκιερῶν παραϑέσεις παρὰ τὰ λαμπρὰ τῇ δια- δ 
φορᾷ τὴν ὄψιν οὐ λανϑάνουσιν.᾽ 

28. “41λλ᾽ ἐκεῖνο μᾶλλον ἔφην “ἐλέγχειν δοκεῖ 
τὴν λεγομένην ἀνάκλασιν ἀπὸ τῆς σελήνης, ὅτι τοὺς 

ἐν ταῖς ἀνακλωμέναις αὐγαῖς ἑστῶτας οὐ μόνον συμ- 

βαίνει τὸ φωτιξόμενον δρᾶν, ἀλλὰ καὶ τὸ φωτίξον. το 
ὅταν γάρ, αὐγῆς ἀφ᾽ ὕδατος πρὸς τοῖχον ἁλλομένης, 

Ο ὄψις ἐν αὐτῷ τῷ πεφωτισμένῳ κατὰ τὴν ἀνάκλασιν 
τόπῳ γένηται, τὰ τρία καϑορᾷ, τὴν τ᾽ ἀνακλωμένην 

αὐγὴν καὶ τὸ ποιοῦν ὕδωρ τὴν ἀνάκλασιν καὶ τὸν 

ἥλιον αὐτόν, ἀφ᾽ οὗ τὸ φῶς τῷ ὕδατι προσπίπτον τὉ 
ἀνακέχλασται. τούτων δ᾽ ὁμολογουμένων καὶ φαι- 

νομένων, κελεύουσι τοὺς ἀνακλάδειν φωτίξεσϑαι τὴν 

γῆν ὑπὸ τῆς σελήνης ἀξιοῦντας ἐπιδεικνύναι νύκχ- 

τῶρ ἑἐμφαινόμενον τῇ σελήνῃ τὸν ἥλιον, ὥσπερ 

ἐμφαίνεται τῷ ὕδατι μεϑ’ ἡμέραν, ὅταν ἀνάκλασις 530 

ἀπ᾽ αὐτοῦ γένηται" μὴ φαινομένου δὲ τούτου, κατ᾽ 
Ὁ ἄλλον οἴονται τρόπον. οὐκ ἀνακλάσει, γίγνεσϑαι τὸν 

φωτισμόν" εἰ δὲ μὴ τοῦτο, μηδὲ γῆν εἶναι τὴν σε- 
λήνην. “τί οὖν᾽ ἔφη 'πρὸς αὐτοὺς λεκτέον ὃ ᾿4πολ- 
λωνίδης; κοινὰ γὰρ ἔοικε καὶ πρὸς ἡμᾶς εἶναι τὰ 55 

τῆς ἀνακλάσεως. “ἀμέλει τρόπον τινά᾽ ἔφην ἐγώ 
δ 

ἱκοινά, τρόπον δ᾽ ἄλλον οὐδὲ κοινά" πρῶτον δ᾽ ὅρα 

18 τὰ] ταῦταν 21 ἀπ᾽ Ὑ: ὑπ᾽ 
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τὰ τῆς εἰκόνος ὡς ἄνω ποταμῶν καὶ τραπέμπαλιν 

λαμβάνουσιν. ἐπὶ γῆς γάρ ἐστι καὶ κάτω τὸ ὕδωρ, 
ὑπὲρ γῆς δὲ σελήνη καὶ μετέωρος" ὅϑεν ἀντίστροφον 
αἱ κεκλασμέναι τὸ σχῆμα τῆς γωνίας ποιοῦσι. τῆς 
μὲν ἄνω πρὸς τῇ σελήνῃ τῆς δὲ κάτω πρὸς τῇ γῇ 
τὴν κορυφὴν ἐχούσης᾽ μὴ ἅπασαν οὖν ἰδέαν κα- 
τόπτρων μηδ᾽ ἔκ πάσης ἀποστάσεως ὁμοίαν ἀνά- 
κλασιν ποιεῖν ἀξιούτωσαν, ἐπεὶ μάχονται πρὸς τὴν 

ἐνάργειαν. οὗ δὲ σῶμα μὴ λεπτὸν μηδὲ λεῖον, 
ὥσπερ ἐστὶ τὸ ὕδωρ, ἀποφαίνοντες τὴν σελήνην, 
ἀλλ᾽ ἐμβροιϑὲς καὶ γεῶδες. οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἀπαι- 

τοῦνται τοῦ ἡλίου τὴν ἔμφασιν ἐν αὐτῇ πρὸς τὴν 

ὄψιν: οὐδὲ γὰρ τὸ γάλα τοὺς τοιούτους ἐσοπτριό- 

μοὺς ἀποδίδωσιν οὐδὲ ποιεῖ τῆς ὄψεως ἀνακλάσεις 

5 διὰ τὴν ἀνωμαλίαν καὶ τραγύτητα τῶν μορίων" χ 

πόϑεν γε τὴν σελήνην δυνατόν ἔστιν ἀναπέμπειν 

ἀφ᾽ ἑαυτῆς τὴν ὄψιν, ὥσπερ ἀναπέμπει τὰ λειότερα 

τῶν ἐσόπτρων; καίτοι καὶ ταῦτα δήπονϑεν, ἐὰν 

ἀμυχή τις ἢ ῥύπος ἢ τραχύτης καταλάβῃ τὸ ση- 

μεῖον, ἀφ᾽ οὗ πέφυκεν ἡ ὄψις ἀνακλᾶσϑαι, τυφλοῦ- 
ται καὶ βλέπεται μὲν αὐτά, τὴν δ᾽ ἀνταύγειαν οὐκ 

ἀποδίδωσιν. ὃ δ᾽ ἀξιῶν ἢ καὶ τὴν ὄψιν ἡμῶν ἐπὶ 
τὸν ἥλιον ἢ μηδὲ τὸν ἥλιον ἐφ᾽ ἡμᾶς ἀνακλᾶν ἀφ᾽ 
ἑαυτῆς τὴν σελήνην ἡδύς ἐστι τὸν ὀρϑαλμὸν ἥλιον 

ὁ ἀξιῶν εἶναι φῶς δὲ τὴν ὄψιν οὐρανὸν δὲ τὸν ἄν- 

1 τραπέμπαλιν Μοϊποκίαβ: τραπὲν πάλιν 2 γάρ ἐστι 
ὙΥ: πάρεστι 6 Ἐπηρουῖαβ: κάτοπτρον 20 ἀφ᾽ Ὗ: ἂν 
ἀφ᾽ 10. ἔ: ἀνακλασϑὲν 10. τυφλοῦται Ἐτηροτηϊαβ: τυ- 
ποῦται 

᾿ 
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ϑρωῶπον. τοῦ μὲν γὰρ ἡλίου δι᾽ εὐτονίαν καὶ λαμ- 
πρότητα πρὸς τῇ σελήνῃ γιγνομένην μετὰ πληγῆς 

τὴν ἀνάκλασιν φέρεσϑαι πρὸς ἡμᾶς εἰκός ἐστιν ἡ 
δ᾽ ὄψις ἀσϑενὴς οὖσα καὶ λεπτὴ καὶ ὀλιγοστή, τί ϑαυ- 

μαστὸν εἰ μήτε πληγὴν ἀνακρουστικὴν ποιεῖ μήτ᾽ 

ἀφαλλομένη τηρεῖ τὴν συνέχειαν ἀλλὰ ϑρύπτεται 

981 χαὶ ἀπολείπει, πλῆϑος οὐκ ἔχουσα φωτὸς ὥστε μὴ 

διασπᾶσϑαι περὶ τὰς ἀνωμαλίας καὶ τραχύτητας; 

ἀπὸ μὲν γὰρ ὕδατος καὶ τῶν ἄλλων ἐσόπτρων ἰ6- 
χύουσαν ἔτι τῆς ἀρχῆς ἐγγὺς οὖσαν ἐπὶ τὸν ἥλιον τὸ 
ἅλλεσϑαι τὴν ἀνάκλασιν οὐκ ἀδύνατόν ἐστιν᾽ ἀπὸ δὲ 

τῆς σελήνης, κἂν γίγνωνταί τινες ὀλισϑήσεις αὐτῆς. 

ἀσϑενεῖς ἔσονται καὶ ἀμυδραὶ καὶ προαπολείπουσαι 
διὰ τὸ μῆκος τῆς ἀποστάσεως. καὶ γὰρ ἄλλως τὰ 

μὲν κοῖλα τῶν ἐσόπτρων εὐτονωτέραν ποιεῖ τῆς τ6 

Ψι 

προηγουμένης αὐγῆς τὴν ἀνακλωμένην, ὥστε καὶ 

Β φλόγας ἀναπέμπειν πολλάκις τὰ δὲ κυρτὰ καὶ τὰ 
σφαιροειδῇ τῷ μὴ πανταχόϑεν ἀντερείδειν ἀσϑενῇ 

καὶ ἀμαυράν. ἶ ὁρᾶτε δήπουθεν, ὅταν ἴριδες δύο 

φανῶσι, νέφους νέφος ἐμπεριέχοντος, ἀμαυρὰν ποι- 30 

οὔσαν καὶ ἀσαφῆ τὰ χρώματα τὴν περιξέχουσαν᾽" τὸ 
γὰρ ἐκτὸς νέφος ἀπωτέρω τῆς ὕψεως κείμενον οὐκ 

εὔτονον οὐδ᾽ ἰσχυρὰν τὴν ἀνάκλασιν ἀποδίδωσι. 
καὶ τί δεῖ πλείονα λέγειν; ὕπου γὰρ τὸ τοῦ ἡλίου 

φῶς ἀνακλώμενον ἀπὸ τῆς σελήνης τὴν μὲν ϑερμό- 
τητα πᾶσαν ἀποβάλλει. τῆς δὲ λαμπρότητος αὐτοῦ 

εῷ δ 

6 Μοάανιριυϑ: ἀφαλλομένης 10 ἥλιον] ὀφϑαλμὸν Τυ- 
ἩΘΌτι8 19 14--1ὅ αὶ 11 Εἰ. νοῦῦο ἀποδίδωσιν ΒΌΡΡΙΘΟ 
10. ΤΟΣποουΒ: ὁρᾶται 
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λεπτὸν ἀφικνεῖται μόλις πρὸς ἡμᾶς καὶ ἀδρανὲς 
λείψανον. ἧπου τῆς ὄψεως τὸν ἴσον φερομένης 

δίαυλον ἐνδέχεται μόριον ὁτιοῦν λείψανον ἐξικέσθαι 

πρὸς τὸν ἥλιον ἀπὸ τῆς σελήνης; ἐγὼ μὲν οὐκ 
5 οἶμαι. σκοπεῖτε δ᾽ εἶπον “καὶ ὑμεῖς" εἰ ταὐτὰ πρὸς 
τὸ ὕδωρ καὶ τὴν σελήνην ἔπασχεν ἣ ὄψις, ἔδει καὶ 
γῆς καὶ φυτῶν καὶ ἀνθρώπων καὶ ἄστρων ἐμφάσεις 
ποιεῖν τὴν πανσέληνον. οἵας τὰ λοιπὰ ποιεῖται τῶν 

ἐσόπτρων᾽ εἰ δ᾽ οὐ γίγνονται πρὸς ταῦτα τῆς ὄψεως 

10 ἀνακλάσεις δι᾿ ἀσϑένειαν αὐτῆς ἢ τραχύτητα τῆς 
σελήνης, μηδὲ πρὸς τὸν ἥλιον ἀπαιτῶμεν.᾽ 

24. “Ημεῖς μὲν οὖν ἔφην “ὅσα μὴ διαπέφευγε 
τὴν μνήμην τῶν ἐκεῖ λεχϑέντων., ἀπηγγέλκαμεν" 

ὥρα δὲ καὶ Σύλλαν παρακαλεῖν, μᾶλλον δ᾽ ἀπαιτεῖν 

τ τὴν διήγησιν, οἷον ἐπὶ ῥητοῖς ἀκροατὴν γεγενημένον᾽ 

ὥστε. εἰ δοκεῖ, καταπαύσαντες τὸν περίπατον, καὶ 

καϑίσαντες ἐπὶ τῶν βάϑρων ἑδραῖον αὐτῷ παρά- 
ὄχωμὲν ἀκροατήριον. ἔδοξε δὴ ταῦτα, καὶ καϑισάν- 
τῶν ἡμῶν. ὁ Θέων “ἐγώ τοι, ὦ “αμπρία" εἶπεν 

90 ᾿ἐπιϑυμῶ μὲν οὐδενὸς ἧττον ὑμῶν ἀκοῦσαι τὰ λεχϑη- 
σόμενα, πρότερον δ᾽ ἂν ἡδέως ἀκούσαιμι περὶ τῶν 
οἰκεῖν λεγομένων ἐπὶ τῆς σελήνης. οὐκ εἰ κατοι- 

κοῦσί τινὲς ἀλλ᾽ εἰ δυνατὸν ἐκεῖ κατοικεῖν" εἰ γὰρ 

οὐ δυνατόν, ἄλογον καὶ τὸ γῆν εἶναι τὴν σελήνην" 

95 δόξει γὰρ πρὸς οὐδὲν ἀλλὰ μάτην γεγονέναι μήτε 

καρποὺς ἐχφέρουσα μήτ᾽ ἀνθρώποις τισὶν ἕδραν 

παρέχουσα καὶ γένεσιν καὶ δίαιταν: ὧν ἕνεκα καὶ 

4 ἀπὸ Ὗ“: ὑπὸ δ΄: τὰ αὐτὰ 06 ἔδει Τυγπθοῦυβ: ὃ δὴ 
ῬΙαΐξδτομὶ Μοτδ]α. ὙΟ]. Υ. 29 



480 θῈ ΕΔΟΙΕ ΙΝ ΟΕΒΕ ΤΌΝΑΒ. 

Ε ταύτην γεγονέναι φαμὲν κατὰ Πλάτωνα “τροφὸν 

ἡμετέραν ἡμέρας τε καὶ νυχτός᾽ ἀτρεκῆ “φύλακα 

καὶ δημιουργόν. δρᾷς δ᾽ ὅτι πολλὰ λέγεται καὶ 
σὺν γέλωτι καὶ μετὰ σπουδῆς περὶ τούτων. τοῖς 
μὲν γὰρ ὑπὸ τὴν σελήνην οἰκοῦσιν ὥσπερ Ταντά- 

λοις ὑπὲρ κεφαλῆς ἐκκρέμασϑαί φασι, τοὺς δ᾽ 
οἰκοῦντας αὖ πάλιν ἐπ᾽ αὐτῆς ὥσπερ ᾿Ιξίονας ἐνδε- 

δεμένους, δύμῃ τόση “ἧ. καίτοι μίαν οὐ κινεῖται 

κίνησιν, ἀλλ᾽, ὥς που καὶ λέγεται, Τροιοδῖτίς ἐστιν, 
ἅμα μῆκος ἐπὶ τοῦ ξῳδιακοῦ καὶ πλάτος ἐπιφερο- 
μένη καὶ βάϑος" ὧν τὴν μὲν περιδρομὴν τὴν δ᾽ 
ἕλικα τὴν δ᾽ οὐκ οἶδα πῶς ἀνωμαλίαν ὀνομάξουσιν 

οἵ μαϑηματικοί, καίπερ οὐδὲν ἀνώμαλον οὐδὲ τετα- 
ραγμένον ταῖς ἀποκαταστάσεσιν ὁρῶντες ἔχουσαν. 
οὔκουν εἰ λέων τις ἔπεσεν ὑπὸ ῥύμης εἰς Πελο- 

πόννησον, ἄξιόν ἐστι ϑαυμάξειν᾽ ἀλλ᾽ ὅπως οὐ μυρί᾽ 

ὁρῶμεν ἀεὶ 

᾿πεσήματ᾽ ἀνδρῶν κἀπολακχτισμοὺς βέων᾽ 

988 ἐκεῖϑεν οἷον ἐκκυβιστώντων καὶ περιτρεπόντων. καὶ 
μὴν γελοῖον περὶ μονῆς τῶν ἐκεῖ διαπορεῖν, εἰ μὴ 

1 Πλάτωνα] Τίμη. ρ. 400 6 ὑπὲρ] ἐκ ΒΕ 8.248Β 
45 Ε. ϑβυρρίοπάπμηι υἱά. τοσαύτῃ περιδινεῖσθαι, ὥστ᾽ ἐκχ- 
πεσεῖν μὴ δύνασϑαι οἷ, Ῥ. 988 ἢ 10 ἐπὶ μῆκος τοῦ ξωδ. 
καὶ πλάτος φερομένη 10. ἐπιφερομένη (φερομένη Ἐ)}] περι- 
φερομένη 12 οὐκ οἶδ᾽ ὅπως 18 οὐδὲν --- τεταραγμένον ὙΥ: 
οὐδεμίαν (οὐδεμίαν ᾿“ ΘαΘΌΠπΘΥ 5) ὁμαλὴν οὐδὲ τεταγμένην 
11Ό0υ]. οἷ, Ῥ. ὅθά8, ὅ92 8. 9382. [16 ὅπως ΤιΘοπίουβδ: ὅμως 
18 Αθβοῖῆ. βι}}}]. 981 [Ὁ. 1ᾶθπι: καὶ ἀπολακντισμοὺς 19 περι- 
τραπέντων ὟΥ, εθα ργδθΘΕθ18 γϑαυϊτιθαν, Βουῦ, ΠΟΙ ΘΥΟΟ ὙΘΥ00 
περιτροπεόντων ϑὰβ οδϑὺ ΕΒ] αὐδγοῃιι8 20 μὴν ῬαθΘΌηθΥαΒ: 
1--- Εἰ γὰρ οοὐθηϊ 10. μόνης ΒῈ 
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γένεσιν μηδὲ σύστασιν ἔχειν δύνανται. ὅπου γὰρ 
Αἰγύπτιοι καὶ Τρωγλοδῦται, οἷς ἡμέρας μιᾶς ἀκαρὲς 

ἵσταται γατὰ κορυφὴν ὃ ἥλιος ἐν τροπαῖς εἶτ᾽ ἄπεισιν, 

ὀλίγον ἀπέχουσι τοῦ καταχεκαῦσϑαι ἕηρότητι τοῦ 
ὅ περιέχοντος᾽ ἧπου τοὺς ἐπὶ τῆς σελήνης εἰκός ἐστι 
δώδεκα ϑερείας ὑπομένειν ἔτους ἑκάστου. κατὰ μῆνα 

τοῦ ἡλίου πρὸς χκάϑετον αὐτοῖς ἐφισταμένου καὶ 

στηρίξοντος, ὅταν ἦ πανσέληνος; πνεύματά γε μὴν 

καὶ νέφη καὶ ὄμβρους, ὧν χωρὶς οὔτε γένεσις φυ- Β 

ιτὸ τῶν ἔστιν οὔτε σωτηρία γενομένοις. ἀμήχανον ἐκεῖ 

διανοηϑῆναν συνιστάμενα διὰ ϑερμότητα καὶ λὲπ- 

τότητα τοῦ περιέχοντος᾽ οὐδὲ γὰρ ἐνταῦϑα τῶν 
ὀρῶν τὰ ὑψηλὰ δέχεται τοὺς ἀγρίους καὶ ἐναντίους 
χειμῶνας" ἀλλ᾽ ΣἾ ἤδη καὶ σάλον ἔχων ὑπὸ κουφό- 

ιἰότητος ὃ ἀὴρ ἐχφεύγενι τὴν σύστασιν ταύτην καὶ 

πύχνωσιν" εἰ μὴ νὴ 4ία φήσομεν, ὥσπερ ἡ ̓ 4ϑηνᾶ 

τῷ ᾿Αχιλλεῖ νέκταρός τι καὶ ἀμβροσίας ἐνέσταξε μὴ 
προσιεμένῳ τροφήν, οὕτω τὴν σελήνην, ᾿Δ4ϑηνᾶν 

λεγομένην καὶ οὖσαν. τρέφειν τοὺς ἄνδρας, ἀμβρο- 
80 σίαν ἀνιεῖσαν αὐτοῖς ἐφημέριον, ὡς Φερεκύδης ὃ 

παλαιὸς οἴεται σιτεῖσϑαι τοὺς ϑεούς. τὴν μὲν γὰρ Ὁ 
᾿ Ἰνδικὴν ῥίζαν, ἥν φησι Μεγασθένης τοὺς μήτ᾽ 

ἐσθίοντας μήτε πίνοντας ἀλλ᾽ εὐστόμους ὄντας ὑπο- 

τύφειν καὶ ϑυμιᾶν καὶ τρέφεσϑαι τῇ ὀσμῇ, πόϑεν 

1: δύναται 18 τοὺς] διὰ τοὺς Μεαγνίρσίαβ 10. 
ἐναντίους ἐνιαυσίους ὙὟΊ. ὑετίου):Ἡ [14 Ἴ8Β . ἀλλὰ λεπτό- 
τητὰα ἤδη βυρρ]οὺ Ὗ. Μα]η ἀλλὰ λεπτὸς (αυαὺ ἀραιὸς) ὧν 
ἤδη οἷ. Ῥ. 9590 20 Ἐπηρουΐαβ: ἀνεῖσαν Β Εἰ 21 τοὺς 
ὟΥ: αὐτοὺς 22 τοὺς μήτ᾽ ἐσϑίοντας Ἠυϊίοππαβ: τοὺς Β Ἐ.. 
μήτ᾽ ἐσϑίοντας οοὐθυ] 

0: 
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ἄν τις ἐκεῖ φυομένην λάβοι, μὴ βρεχομένης τῆς σε- 

λήνης: 
2ῦ. Ταῦτα τοῦ Θέωνος εἰπόντος. 'κάλλιστά γ᾽ 

ἔφην “καὶ ἄριστα τῇ παιδιᾷ τοῦ λόγου τὰς ὀφρῦς 

ἡμῶν ἔλυσας. δι᾽ ἃ καὶ ϑάρσος ἡμῖν ἐγγίγνεται 

πρὸς τὴν ἀπόκρισιν, μὴ πάνυ πικρὰν μηδ᾽ αὐστηρὰν 

εὐθύνην προσδοκῶσι" καὶ γὰρ ὡς ἀληϑῶς τῶν σφό- 

δρα πεπεισμένων τὰ τοιαῦτα διαφέρουσιν οὐδὲν οἵ 

σφόδρα δυσκολαίνοντες αὐτοῖς καὶ διαπιστοῦντες 

ἀλλὰ μὴ πράως τὸ δυνατὸν καὶ τὸ ἐνδεχόμενον 
ἐϑέλοντες ἐπισκοπεῖν. εὐθὺς οὖν τὸ πρῶτον οὐκ 

ἀναγκαῖόν ἔστιν, εἰ μὴ κατοικοῦσιν ἄνϑρωποι τὴν 

Ὁ σελήνην, μάτην γεγονέναι καὶ πρὸς μηδέν. οὐδὲ 
γὰρ τήνδε τὴν γῆν δι᾿ ὅλης ἐνεργὸν οὐδὲ προσοι- 

κουμένην ὁρῶμεν, ἀλλὰ μικρὸν αὐτῆς μέρος, ὥσπερ 

ἄκροις τισὶν ἢ χερρονήσοις ἀνέχουσιν ἐκ βυϑοῦ 
γόνιμόν ἐστι ζῴων καὶ φυτῶν, τῶν δ᾽ ἄλλων τὰ 
μὲν ἔρημα καὶ ἄκαρπα χειμῶσι καὶ αὐχμοῖς, τὰ δὲ 
πλεῖστα κατὰ τῆς μεγάλης δέδυκε ϑαλάσσης. ἀλλὰ 

᾿ σύ, τὸν ᾿Φρίσταρχον ἀγαπῶν ἀεὶ καὶ ϑαυμάξων, οὐκ 
ἀκούεις Κράτητος ἀναγιγνώσκοντος 

“Ἰχκεανός, ὅσπερ γένεσις πάντεσσι τέτυκται 

ἀνδράσιν ἠδὲ ϑεοῖς, πλείστην ἐπὶ γαῖαν ἵησιν.; 

ἀλλὰ πολλοῦ δεῖ μάτην ταῦτα γεγονέναι" καὶ γὰρ 

ἀναϑυμιάσεις ἡ ϑάλασσα μαλακὰς ἀνίησι καὶ τῶν 

8 καλλιστα : 6Β 88 ὅ ἡμῶν ἔξλυσας δι᾽ ὅ: 108Β 191 
8 οὐδὲν ὙΚ 22 Ἠοιη. (Ξί 26 ὠκεανοῦ 1461) 28 ὙΘΙΒΒ 
θοῦ 0 ἨοΙηΘΙῚ αι ]οη θιι5 10. Ἔ: ἴησιν 
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“πνευμάτων τὰ ἥδιστα, ϑέρους ἀκμάζοντος, ἐκ τῆς 

ἀοικήτου καὶ κατεψυγμένης αἵ χιόνες ἀτρέμα δια- 

τηκόμεναι χαλῶσι καὶ διασπείρουσιν᾽" “ἡμέρας τε καὶ 

νυκτός᾽ ἕστηκεν ἀτρεκὴς ἐν μέσῳ ᾿ἱφύλαξ᾽ κατὰ Πλά- 

οτῶνα “καὶ δημιουργός᾽. οὐδὲν οὖν κωλύει καὶ τὴν 

σελήνην ξῴων μὲν ἔρημον εἶναι, παρέχειν δ᾽ ἀνα- 
κλάσεις τὲ τῷ φωτὶ περὶ αὐτὴν δ ομεμη καὶ 
συρροὴν ταῖς τῶν ἀστέρων αὐγαῖς ἐν αὐτῇ καὶ Ἐ 

σύγχρασιν, ἣ συνεκπέττει τε τὰς ἀπὸ τῆς γῆς 
10 ἀναϑυμιάδεις, ἅμα τε καὶ τοῦ ἡλίου τὸ ἔμπυρον 

᾿ ἄγαν καὶ σκληρὸν ἀνίησι. καί πού τι καὶ παλαιᾷ 

φήμῃ διδόντες Ἴάρτεμιν αὐτὴν νομισϑῆναι φήσομεν 

ὡς παρϑένον καὶ ἄγονον, ἄλλως δὲ βοηϑητικὴν καὶ 

ὠφέλιμον. ἔπειτα τῶν γ᾽ εἰρημένων οὐδέν, ὦ φίλε 
ι5 Θέων, ἀδύνατον δείκνυσι τὴν λεγομένην ἐπ᾽ αὐτῆς 

οἴκησιν: ἥ τὲ γὰρ δίνη πολλὴν ἔχουσα πραότητα 

καὶ γαλήνην ἐπιλεαίνει τὸν ἀέρα καὶ διανέμει συγ- 

κατακοσμούμενον, ὥστε μηδὲν εἶναι δέος ἐχπεσεῖν 999 
καὶ ἀποσφαλῆναι τοὺς ἔχεῖ βεβιωκότας" ἥ τὲ μεταλ- 

90 λαγὴ καὶ τὸ ποικίλον τοῦτο τῆς φορᾶς καὶ πεπλα- 

νημένον οὐκ ἀνωμαλίας οὐδὲ ταραχῆς ἐστιν, ἀλλὰ 
ϑαυμαστὴν ἐπιδείκνυνται τάξιν ἐν τούτοις καὶ πο- 
ροείαν οἱ ἀστρολόγοι. κύκλοις τισὶ περὶ κύκλους 

ἑτέρους ἐξελιττομένοις συνάγοντες αὐτὴν οἵ μὲν 

4 Πλάτωνα] Τίμα. Ρ. 400 10 τοῦ ἡλίου - ἀνίησι ὟΥ: 
τῷ ἡλίῳ --- ἀφίησι 11 καί πού τι Ὕ: καὶ πολύ τι 18 ἄλ- 
λοις 14 ἔπειτα Ἡυϊίθηυθ: ἐπεὶ 10. ὦ φίλε Χ: ὠφελεῖν 
11 διανέμει Ὗ : διαμένειν 19 ἥ τε ἢ: εἰ δὲ (ἡ δὲ ἘΠΙΡΘΡΙᾺ8) 
10. μεταλλαγὴ ἘΤΗΡΘΡΙᾺΒ: μηδὲ αὐτὴ 22 πορείαν) πρόνοιαν 
Ἰάθιη 94 οἵ---οἵ] οὗ -- οὗ Μεοαγνιρταβ 
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ἀτρεμοῦσαν. οἱ δὲ λείως καὶ ὁμαλῶς ἀεὶ τάχεδι τοῖς 
αὐτοῖς ἀνθυποφερομένην᾽ αὗται γὰρ αἵ τῶν κύκλων 

ἐπιβάσεις καὶ περιαγωγαὶ καὶ σχέσεις πρὸς ἀλλή- 

λους καὶ πρὸς ἡμᾶς τὰ φαινόμενα τῆς κινήσεως 

ὕψη καὶ βάϑη καὶ τὰς κατὰ πλάτος παραλλάξεις 

ἅμα ταῖς κατὰ μῆκος αὐτῆς περιόδοις ἐμμελέστατα 
συμπεραίνουσι. τὴν δὲ πολλὴν ϑερμότητα καὶ συν- 
ἐεχῆ πύρωσιν ὑφ᾽ ἡλίου παύσῃ φοβούμενος. ἂν 
πρῶτον μὲν ἀντιϑῇς ταῖς ἕνδεκα ϑεριναῖς συνόδοις 

τὰς πανσελήνους" εἴσῃ δὲ τὸ συνεχὲς τῆς μεταβολῆς 

ταῖς ὑπερβολαῖς χρόνον οὐκ ἐχούσαις πολὺν ἐμ- 

ποιεῖν κρᾶσιν οἰχείαν καὶ τὸ ἄγαν ἑκατέρας ἀφαιρεῖν, 

ἀμέσου δὲ τούτων, ὡς εἰκός, ὥραν ἔαρι προσφο- 

ρωτάτην ἔχουσιν. ἔπειτα πρὸς μὲν ἡμᾶς καϑίέησι 

δι᾿ ἀέρος ϑολεροῦ καὶ συνεπερείδοντος ϑερμότητα 

ταῖς ἀναϑυμιάσεσι τρεφομένην" ἐκεῖ δὲ λεπτὸς ὧν 
καὶ διαυγὴς ὁ ἀὴρ σκίδνησι καὶ διαχεῖ τὴν αὐγήν, 

ὑπέκκαυμα καὶ σῶμα μηδὲν ἔχουσαν. ὕλην δὲ καὶ 
καρποὺς αὐτοῦ μὲν ὄμβροι τρέφουσιν, ἑτέρωϑι δέ, 

ὥσπερ ἄνω περὶ Θήβας παρ᾽ ὑμῖν καὶ Συήνην, οὐκ 
ὄμβριον ὕδωρ ἀλλὰ γηγενὲς ἡ γῆ πίνουσα καὶ 

χρωμένη πνεύμασι καὶ δρόσοις οὐκ ἂν ἐϑελήσειεν, 

1 ἀτρεμοῦσαν] ἀνισοδρομοῦσαν Ν Τἵ συμπαραινοῦσι Β Εἰ 
8 παύσῃ ΒεΒ1 16 6515: οὐ παύση Ἰ1ρΥἱ, οὐ οὐἦο οχ αἰ οσυαρῃῖα 
9. τη8]}11ὴ τὰς --- ϑερινὰς συνόδους ταῖς πανσελήνοις οἵ, ν. 9588 
10 οοΥὟ. υἱᾶ. εἴσῃ (εἴση ΒΕ) δὲ τὸ συνεχὲς --- --- ἐμποιοῦν --- 
ἀφαιροῦν" διὰ μέσου δὲ τούτων -- ἔχουσιν (ΞΞ τηϑῃ Δ δ). 
Οουτῖσαηῦ εἶτα ῥτὸ εἴση οὗ τὰ μέσα Ῥτο ἀμέσου 18 προσ- 
φορωτάτων ᾿ἰἰᾶθιθ 14 ἡμᾶς] «4, ὁ ἥλιος ἡ 1 συνεπερεί- 
δοντος τὴν ἘπηροΥϊαΒ: συνεπερείδων τὴν 19 αὐτοῦ --- ἕτέ- 
ρωϑ'ι Χ: αὐτοὶ --- ἑτέρως ' 

- 0 



ΠΕ ΒΑΟΘΙΕ ΙΝ ΟΕΒΕ ΤΌΝΑΕ, 4δὉ 

οἶμαι, τῇ πλεῖστον ὑομένῃ πολυκαρπία συμφέρεσθαι 

δι᾿ ἀρετήν τινα καὶ κρᾶσιν. τὰ δ᾽ αὐτὰ φυτὰ τῷ 
γένει παρ᾽ ἡμῖν μέν, ἐὰν σφόδρα πιεσϑῆ χειμῶσιν, 
ἐκφέρει πολὺν καὶ καλὸν καρπόν" ἐν δὲ Ζιβύῃ καὶ 

ὅ παρ᾽ ὑμῖν ἐν Αἰγύπτῳ δύσριγα κομιδῇ καὶ δειλὰ 
πρὸς χειμῶνάς ἐστι. τῆς δὲ Γεδρωσίας καὶ Τρω- 
γλοδύτιδος, ἣ καϑήκει πρὸς τὸν ὠκχξανόν, ἀφόρου 

διὰ ξηρότητα καὶ ἀδένδρου παντάπασιν οὔσης. ἐν 

τῇ παρακειμένῃ καὶ περικεχυμένη ϑαλάττῃ ϑαυ- 

το μαστὰ μεγέϑη φυτῶν τρέφεται καὶ κατὰ βυϑοῦ 

τέϑηλεν. ὧν τὰ μὲν ἐλαίας τὰ δὲ δάφνας τὰ δ᾽ 
Ἴσιδος τρίχας καλοῦσιν. οἱ δ᾽ ἀνακαμψέρωτες οὗτοι 

προσαγορευόμενοι. τῆς γῆς ἐξαιρεϑέντες. οὐ μόνον 

ξῶσι κρεμάμενοι χρόνον ὅσον βούλεταί τις ἀλλὰ βλα- 
ιό στάνουσιν. “ἢ σπείρεται δὲ τὰ μὲν πρὸς χειμῶνος τὰ δὲ 

ϑέρους ἀκμάξοντος, ὥσπερ σήσαμον καὶ μελίνη" τὸ 

δὲ ϑύμον ἢ τὸ κενταύριον ἂν εἰς ἀγαϑὴν καὶ πίονα 
σπαρῇ χώραν καὶ βρέχηται καὶ ἄρδηται, τῆς κατὰ 

φύσιν ἐξίσταται ποιότητος καὶ ἀποβάλλει τὴν δύ- 

80. ναμιν, αὐχμῷ δὲ χαίρει καὶ πρὸς τὸ οἰχεῖον ἐπιδί- 

δωσιν" εἰ δ᾽ ὥς φασιν οὐδὲ τὰς δρόσους ἀνέχεται. 
καϑάπερ τὰ πλεῖστα τῶν ᾿Ζραβικῶν., ἀλλ᾽ ἐξαμαυ- 
ροῦται διαινόμενα καὶ φϑείρεται, τί δὴ ϑαυμαστόν 

ἐστιν εἰ γίγνονται περὶ τὴν σελήνην ῥίξαι καὶ σπέρ- 

985 ματα καὶ ὗλαι μηδὲν ὑετῶν δεόμεναι μηδὲ χιόνων 

1 Τιϑοπῖοαβ: συμφαένεσϑαι 8 ἐὰν ξ:'εἰ 15 1718 168. 
καὶ νέα βλαστήματαϑ ΝΟ 500 Ἰ000 ροβιύδπι 186. ραϊεῦ ὙΥ 
10. πρὸς] 46]. Μεαγν!ρίαβ. πρὸ 21 εἶ] οὗ ΒῊῈ 28 διαι- 
ψόμενα ἊΝ : λειαινόμενα 2 ἢ: δεόμενα [1Ὁ. μηδὲ ἧ: μήτε 

Ω 
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ἀλλὰ πρὸς ϑερινὸν ἀέρα καὶ λεπτὸν εὐφυῶς ἔχουσαι: 
πῶς δ᾽ οὐκ εἰκὸς ἀνιέναι τε πνεύματα ϑαλπόμενα 

τῇ σελήνῃ καὶ τῷ σάλῳ τῆς περιφορᾶς αὔρας τὲ 

παρομαρτεῖν ἀτρέμα, καὶ δρόσους καὶ ὑγρότητας 
ἐλαφρὰς περιχεούσας, καὶ διασπειρομένας ἐπαρκεῖν 

τοῖς βλαστάνουσιν. αὐτὴν δὲ τῇ κράδει μὴ πυρώδη 
μηδ᾽ αὐχμηρὰν ἀλλὰ μαλακὴν καὶ ὑδροποιὸν εἶναι; 
ξηρότητος μὲν γὰρ οὐδὲν ἀφικνεῖται πάϑος ἀπ᾽ 
αὐτῆς πρὸς ἡμᾶς, ὑγρότητος δὲ πολλὰ καὶ ϑηλύτη- 

τος. αὐξήσεις φυτῶν, σήψεις κρεῶν, τροπαὶ καὶ 

ἀνέσεις οἴνων, μαλακότητες ξύλων, εὐτοκίαν γυναι- 

940 χῶν. δέδοικα δ᾽ ἡσυχάζοντα Φαρνάκην αὖϑις ἐρεϑί- 
ξειν καὶ κινεῖν, ὠκεανοῦ τε πλημμύρας ὡς λέγουσιν 

αὐτοὺ καὶ πορϑμῶν ἐπιδόσεις, διαχεομένων καὶ 
αὐξανομένον ὑπὸ τῆς σελήνης τῷ ἀνυγραίνεσϑαι, 

παρατιϑέμενος. διὸ πρὸς σὲ τρέψομαι μᾶλλον, ὦ 
φίλε Θέων λέγεις γὰρ ὑμῖν, ἐξηγούμενος ταυτὶ τὰ 

᾿λκμᾶνος 

“Διὸς ϑυγάτηρ Ἔρσα τρέφει καὶ δίας Σελάνας᾽ ουυυγατηθ οὐ σε. 5 6.9 
Ο - Χ 3. ἢ - ,ὕ ΄, 3. Ν ν ; 

ὅτι νῦν τὸν ἀέρα καλεῖ Δία καί φησιν αὐτὸν ὑπὸ 

τῆς σελήνης καϑυγραινόμενον εἰς δρόσους τρέπεσϑαι. 

κινδυνεύει γάρ, ὦ ἕταῖρε, πρὸς τὸν ἥλιον ἀντιπαϑῆ 

Β φύσιν ἔχειν" εἴγε μὴ μόνον, ὅσα πυκνοῦν καὶ ξη- 

ραίνειν ἐκεῖνος, αὐτὴ μαλάσσειν καὶ διαχεῖν πέφυκεν 

1 πρὸς ϑερινὸν Τιθοπίοιδ: πρόσϑερον. Μα]ΐτη πρὸς ϑέ- 
ρειον 2 ἀνιέναι) ἰογῦ. βογ. ἐνεῖναι ὅ περιχεούσας) ΒΕ: περι- 
ἐχούσας γυ]ρὸ ὁ αὐτὴν ΝΥ: αὐτῇ 18 ὠκεανοῦ τὲ ΒΕΒΙ]ΘΘΉΒΙΒ: 
ὥστε καὶ ἀνοιγαὺὶ 117 ταυτὶ ": ταύτη Β Εὶ 19 ΒοΙΡΚ. 8 
Ρ.ὅ4. [ἴὉ. Ζιὸς] 10Β 568) 10. Ἔρσα] ἔργα ΒΗ 10. δίας 
ΔΑΙΔῚ απΐθ Σελάνας 6Χ Ῥ. ῦθϑο 20 Ζία καϊκαὶ “ἔα ΒῈΪ 

μ᾿ 0 
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ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπ᾽ ἐκείνου ϑερμότητα καϑυγραίνειν 
καὶ καταψύχειν προσπίπτουσαν αὐτῇ καὶ συμμιγνυ- 

μένην. οἵ τὲ δὴ τὴν σελήνην ἔμπυρον σῶμα καὶ 

διακαὲς εἶναι νομίζοντες ἁμαρτάνουσιν" οἵ τὲ τοῖς 
᾿ » “ ’' " 3 "Ὁ ᾿ , μῚ 

ὅ ξκξι ξῴοις Οσὰα τοῖς ἕνταῦϑα ποὸς γενεσιν Ἀαὺ 

τροφὴν χαὶ δίαιταν ἀξιοῦντες ὑπάρχειν, ἐοίκασιν 
μὴ ’ - ᾿ ΄ 3 »" ᾽ τ΄ ἀϑέατοι τῶν περὶ τὴν φύσιν ἀνωμαλιῶν, ἐν αἷς 

μεδίξονας ἔστι καὶ πλείονας πρὸς ἄλληλα τῶν ξῴων 

ἢ πρὸς τὰ μὴ ζῷα διαφορὰς καὶ ἀνομοιότητας εὑρεῖν. 

10 καὶ εὔστομοι μὲν ἄνϑρωποι καὶ ὀσμαῖς τρεφόμενοι 

μὴ ἔστωσαν, οἱ μηδ᾽ εἶναί μοι δοκοῦσιν" ἣν δ᾽ ᾽4μ- 
μώνιος ἡμῖν αὐτὸς ἐξηγεῖτο δύναμιν, ἠνίξατο μὲν 

“Ησίοδος εἰπών 

“οὐδ᾽ ὅσον ἐν μαλάχῃ τε καὶ ἀσφοδέλῳ μέγ᾽ Ὄὄνειαρ." 

ιὸ ἔργῳ δ᾽ ἐμφανῆ παρέσχεν Ἐπιμενίδης, διδάξας ὅτι 
μικρῷ παντάπασιν ἡ φύσις ὑπεκκαύματι ξωπυρεῖ 

καὶ συνέχει τὸ ζῷον, ἂν ὅσον ἐλαίας μέγεϑος λάβῃ, 

μηδεμιᾶς ἔτι τροφῆς δεόμενον. τοὺς δ᾽ ἐπὶ τῆς σε- 

λήνης, εἴπερ εἰσίν, εὐσταλεῖς εἶναι τοῖς σώμασι καὶ 

50 διαρκεῖς ὑπὸ τῶν τυχόντων τρέφεσϑαι πιϑανόν 

ἐστι᾿ καὶ γὰρ αὐτὴν τὴν σελήνην, ὥσπερ τὸν ἥλιον, 

ξῷον ὄντα πύρινον καὶ τῆς γῆς ὄντα πολλαπλάσιον, 

ἀπὸ τῶν ὑγρῶν φασι τῶν ἀπὸ τῆς γῆς τρέφεσϑαι. 

καὶ τοὺς ἄλλους ἀστέρας ἀπείρους ὄντας" οὕτως 

8 δὴ] δὲ ΒῈ 6 ἐοίκασι καὶ ϑεαταῖς ΒΕ ἐοίκασιν 
ἀϑεάτοις Χ 10 εὔστομοι θυ ΘΌΠοΥαΒ (εἴ, Ρ. 938 0): σύστομοι 
11 οἱ μηδὲ εἶναί μοι ὟΥ : εἰ μὴ 1--88Β 6) μὴ 10. ἣν δ᾽ 
᾿Δμμώνιος 1άθῃι: τήν τε ἄμμωνος 18 .Ησίοδος] ΟὮὉ 41 
28 ἀπὸ ΤΌΤΠπΘΡυΒ: ἐπὶ 

Ὀ 
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ἐλαφρὰ καὶ λιτὰ τῶν ἀναγκαίων φέρειν ξῷα τὸν 
΄ 

3 ΄-ᾳ“ῇ 

ἄνω τύπον ὑπολαμβάνουσιν. ἀλλ΄ οὔτε ταῦτα συ- 
- “(ΑἹ Ν᾽ " ῇ Ν ΄ Ν -" νορῶμεν οὔϑ'᾽ ὅτι καὶ χώρα καὶ φύσις καὶ κρᾶσις 

ἄλλη πρόσφορός ἐστιν αὐτοῖς" ὥσπερ οὖν εἰ. τῇ 
ϑαλάττῃ μὴ δυναμένων ἡμῶν προσελϑεῖν μηδ᾽ 
ἅψασϑαι μόνον δὲ τὴν ϑέαν αὐτῆς πόρρωϑεν ἀφο- 
ρώντων καὶ πυνϑανομένων ὅτι πικρὸν καὶ ἄποτον 
καὶ ἁλμυρὸν ὕδωρ ἐστίν, ἔλεγέ τίς ὡς ζῷα πολλὰ 

Ἑ καὶ μεγάλα καὶ παντοδαπὰ ταῖς μορφαῖς τρέφξι 

κατὰ βάϑους καὶ ϑηρίων ἐστὶ πλήρης ὕδατι χρω- 10 

μένων ὅσαπερ ὑμεῖς ἀέρι, μύϑοις ἂν ὅμοια καὶ 
τέρασιν ἐδόκει περαίνειν" οὕτως ἐοίκαμεν ἔχειν καὶ 

ταὐτὸ πάσχειν πρὸς τὴν σελήνην. ἀπιστοῦντες ἐκεῖ 

τινας ἀνθρώπους κατοικεῖν. ἐκείνους δ᾽ ἂν οἴομαι 

πολὺ μᾶλλον ἀποθαυμάσαι τὴν γῆν, ἀφορῶντας τῦ 

οἷον ὑποστάϑμην καὶ ἰλὺν τοῦ παντὸς ἐν ὑγροῖς 
ΔΎ εν ἐὰν " ’ “ 2 Χ Ν καὶ ὁμίχλαις καὶ νέφεσι διαφαινομένην ἀλαμπὲς καὶ 

ταπεινὸν καὶ ἀκίνητον χωρίον, εἰ ξῷα φύει καὶ τρέ- 
Ἐ φει μετέχοντα κινήσεως ἀναπνοῆς ϑερμότητος᾽ κἂν 

εἶ ποϑὲν αὐτοῖς ἐγγένοιτο τῶν Ὁμηρικῶν τούτων 30 

ἀκοῦσαι 

σι 

“σμερδαλέ᾽", εὐρώεντα, τά τὲ στυγέουσι ϑεοί περ᾽ 

καί 

τόσσον ἔνερϑ᾽ ᾿4ἰδεω, ὅσον οὐρανὸς ἔστ᾽ ἀπὸ γαίης᾽, 

'ταῦτα φήσουσιν ἀτεχνῶς περὶ τοῦ χωρίου τούτου 56 

λέγεσϑαι καὶ τὸν “Ἧιδην ἐνταῦϑα καὶ τὸν Τάρταρον 

4 αὐτοῖς] ἄλλοις ΜαανιρυθΒ 18 ταὐτὸ πάσχειν ὟὟ: τούτους 
(τούτοις ΕΒ) ἀσκεῖν 22. 24 ομῃ. ὙΘὅ. ΘΙ6 δ241ᾶθῃ: ἀΐδαο 
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3 ,ὔ - Ἶ Χ , 5 ᾿ 7ὕ " 
ἁπῳκίσϑαι, γῆν δὲ μίαν εἶναι τὴν σελήνην, ἴσον 
» ΄, “- 

ἐκείνων τῶν ἄνω καὶ τῶν κάτω τούτων ἀπέχουσαν. 

20. Ἔτι δ᾽ ἐμοῦ σχεδὸν λέγοντος, ὃ Σύλλας 
ὑπολαβών " ἐπίσχες᾽ εἶπεν “ὦ “αμπρία, καὶ παρα- 

5 βαλοῦ τὸ ϑυρίον τοῦ λόγου, μὴ λάϑῃς τὸν μῦϑον 

ὥσπερ εἰς γῆν ἐξοκείλας καὶ συγχέῃς τὸ δρᾶμα τοὐ- 

μὸν ἑτέραν ἔχον σκηνὴν καὶ διάϑεσιν. ἐγὼ μὲν 941 
οὖν ὑποχριτής εἰμι, πρότερον δ᾽ αὐτοῦ φράσω τὸν 
ποιητὴν ὑμῖν εἰ μὴ τι κωλύει καϑ' Ὅμηρον ἀρξά- 

10 μένος: 

“Φγυγίη τις νῆσος ἀπόπροϑεν εἰν ἁλὶ κεῖται" 

δρόμον ἡμερῶν πέντε Βρεττανίας ἀπέχουσα πλέοντι 

πρὺς ἑσπέραν᾽ ἕτεραι δὲ τρεῖς ἴσον ἐκείνης ἀφεστῶσαι 
καὶ ἀλλήλων πρόκεινται μάλιστα κατὰ δυσμὰς ἡλίου 

ι6 ϑερινάφ᾽ ὧν ἐν μιᾷ τὸν Κρόνον οἵ βάρβαροι καϑεῖρ- 

χϑανι μυϑολογοῦσιν ὑπὸ τοῦ Ζιός., τὸν δ᾽ ὡς υἱὸν 

ἔχοντα φρουρὸν τῶν τὲ νήσων ἐκείνων καὶ τῆς 

ϑαλάττης, ἣν Κρόνιον πέλαγος ὀνομάξουσι., πέραν 
κατῳκίσϑαι. τὴν δὲ μεγάλην ἤπειρον, ὑφ᾽ ἧς ἡ με- Β 

80 γάλη περιέχεται κύκλῳ ϑάλαττα, τῶν μὲν ἄλλων 
ἔλαττον ἀπέχειν. τῆς δ᾽ γυγίας περὶ πεντακισχιλίους 
σταδίους κωπήρεσι πλοίοις κομιξζομένῳ᾽ βραδύπορον 

γὰρ εἶναι καὶ πηλῶδες ὑπὸ πλήϑους δευμάτων τὸ 

πέλαγος" τὰ δὲ ῥεύματα τὴν μεγάλην ἐξιέναι γῆν 
86 χαὶ γίγνεσϑαι προσχώσεις ἀπ᾽ αὐτῶν καὶ βαρεῖαν 

8 ὅ: δέ μου 9 εἰ] ἢ εἰ Ὗ 10. ἀρξάμενος Ηυΐ- 
ἴθρηυβ: ἀρξάμενον 11 Πομ. ἡ 244 18 πέραν κατῳκίσϑαι 
Ἐπηροτῖαβ: παρακάτω κεῖσϑαι 20 ἘΠΉΡΘΥΪαΒ: προχώσεις 
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5 ΄ Χ Ω Ὡβ ᾿ , εἶναι χαὶ γεώδη τὴν ϑάλατταν, ἢ καὶ πεπηγέναι 
δόξαν ἔσχε. τῆς δ᾽ ἠπείρου τὰ πρὸς τῇ ϑαλάττῃ 

"- ἰχ4 Ἁ ΄ 3 3 ἤ -“ 

κατοικεῖν “Ελληνας περὶ κόλπον οὐκ ἑλάττονα τῆς 

Μαιώτιδος, οὗ τὸ στόμα τῷ στόματι τοῦ Κασπίου 
πελάγους μάλιστα κατ᾽ εὐϑεῖαν κεῖσϑαι᾽" λαλεῖν δὲ καὶ 
νομίξειν ἐκείνους ἠπειρώτας μὲν αὑτοὺς νησιώτας δὲ 
τοὺς ταύτην τὴν γῆν κατοικοῦντας. ὡς καὶ κύκλῳ 

περίρρυτον οὖσαν ὑπὸ τῆς ϑαλόσσης" οἴεσϑαι δὲ 

σι 

τοῖς Κρόνου λαοῖς ἀναμιχϑέντας ὕστερον τοὺς μεϑ᾽ ἡ 

Ἡρακλέους παραγενομένους καὶ ὑπολειφϑέντας ἤδη 

σβεννύμενον τὸ ᾿Ελληνικὸν ἐκεῖ καὶ κρατούμενον 

γλώττῃ τε βαρβαρικῇ καὶ νόμοις καὶ διαίταιο οἷον 

ἀναζωπυρῆσαι πάλιν ἰσχυρὸν καὶ πολὺ γενόμενον" 
διὸ τιμὰς ἔχειν πρώτας τὸν Ἡρακλέα, δευτέρας δὲ 

Χ ΄ Ω 5 - -" ΄ ᾿} ᾿ς ει 

τὸν Κρόνον. ὅταν οὖν ὁ τοῦ Κρόνου ἀστήρ. ὃν 

Φαίνοντα μὲν ἡμεῖς, ἐκείνους δὲ Νυκτοῦρον ἔφη 

καλεῖν, εἰς Ταῦρον παραγένηται δι᾽ ἐτῶν τριάκοντα, 
’ 3, ’ -ν ἣν. Ἁ 

παρασκευασαμένους ἐν χρόνῳ πολλῷ τὰ περὶ τὴν 

Ὁ ϑυσίαν καὶ τὸν ἀπόπλουν ἐχπέμπειν κλήρῳ λαχόν- 
τας ἐν πλοίοις τοσούτοις ϑεραπείαν τε πολλὴν καὶ 

᾿Ὶ 93 ’, ’ -“ ’ 

παρασκευὴν ἀναγκαίαν μελλουόν πλεῖν πέλαγος 

τοσοῦτον εἰρεσίᾳ καὶ χρόνον ἐπὶ ξένης βιοτεύειν 

πολὺν ἐμβαλλομένους᾽ ἀναχϑέντας οὖν χρῆσϑαι 
τύχαις, ὡς εἰκός, ἄλλους ἄλλαις" τοὺς δὲ διασωϑέν- 

τας ἐκ τῆς ϑαλάττης πρῶτον μὲν ἐπὶ τὰς προζχει- 

6 αὑτοὺς] αὐτοὺς Β ΕἸ 10. νησιώτας δὲ ΒΑΒΙ]ΘΘΗΒ15 
Ἰ τοὺς ὟΝ 19 ἀπόπλουν Χ: ἄ 141Β 118. Μαϊ ἀπὸ τῆς 
οἰκείας πλοῦν 28 ἐμβαλλομένους ὟὟ : ἐμβάλλομεν οὺς 
10. οὖν χρῆσϑαν Χ: οὐ χρὴ 

" 0 
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μένας νήσους οἰχουμένας δ᾽ ὑφ᾽ “Ελλήνων κατίσχειν 

καὶ τὸν ἥλιον δρᾶν κρυπτόμενον ὥρας μιᾶς ἔλαττον 

ἐφ᾽ ἡμέρας τριάκοντα" καὶ νύκτα τοῦτ᾽ εἶναι. σκό- 
τος ἔχουσαν ἑλαφρὸν καὶ λυκαυγὲς ἀπὸ δυσμῶν 

5 περιλαμπόμενον. ἐχεῖ δὲ διατρίψαντας ἡμέρας ἐνενή- 

κοντα, μετὰ τιμῆς καὶ φιλοφροσύνης ἱεροὺς νομιξζο- 

μένους καὶ προσαγορευομένους. ὑπὸ πνευμάτων ἤδη 

περαιοῦσϑαι" μηδ᾽ ἄλλους τινὰς ἐνοικεῖν ἢ σφᾶς τ᾽ 

αὐτοὺς καὶ τοὺς πρὸ αὐτῶν ἀποπεμῳϑέντας" ἐξεῖναι 

τὸ μὲν γὰρ ἀποπλεῖν οἴκαδε τοὺς τῷ ϑεῷ τὰ τρὶς δέκ᾽ 

ἔτη συλλατρεύσαντας. αἱρεῖσθαι δὲ τοὺς πλείστους 

ἐπιεικῶς αὐτόϑι κατοικεῖν, τοὺς μὲν ὑπὸ συνηϑείας. 

τοὺς δ᾽ ὅτι πόνου δίχα, καὶ πραγμάτων ἄφϑονα πά- 

ρεστι πάντα, πρὸς ϑυσίαις καὶ χορηγίαις ἢ περὶ λό- 

ιδ γους τινὰς ἀεὶ καὶ φιλοσοφίαν διατρίβουσι. ϑαυ- 

μαστὴν γὰρ εἶναι τῆς τε νήσου τὴν φύσιν καὶ τὴν 

πραότητα τοῦ περιέχοντος ἀέρος. ἐνίοις δὲ καὶ τὸ 
ϑεῖον ἐμποδὼν γίγνεσθαι διανοηϑεῖσιν ἀποπλεῖν 

ὥσπερ συνήϑεσι καὶ φίλοις ἐπιδεικνύμενον. οὐκ 

20. ὄναρ γὰρ μόνον οὐδὲ διὰ συμβόλων, ἀλλὰ καὶ 
φανερῶς ἐντυγχάνειν πολλοὺς ὄψεσι δαιμόνων καὶ 

φωναῖς. αὐτὸν μὲν γὰρ τὸν Κρόνον ἐν ἄντρῳ 

βαϑεῖ περιέχεσϑαι πέτρας χρυσοειδοῦς καϑεύδοντα, 

τὸν γὰρ ὕπνον αὐτῷ μεμηχανῆσϑαι δεσμὸν ὑπὸ τοῦ 

95 Ζιιός, ὄρνιϑας δὲ τῆς πέτρας κατὰ κορυφὴν εἰσπετο- 

1 ἤδη) οἱ δεῖνϑ ,ο,ΟχοΙαϊῦ Ἰοοὶ ἴῃ ἀπθτ περαιοῦνται Πο- 
ΤῊ] η65 ΒισΠοδίο ὟΝ [10 τὰ τρὶς δέκα ἔτη ἢ: τῶ τρισκαι- 
δεκάτω 14 ἢ Ταχηθρτι5: οἱ 20 γὰρ ἢ 28 πέτρας] 
απ ἄντρῳ ᾿πησθπάσμῃ. ἐπὶ πέτρας Θαἀϊύαν 2 εἰσπετο- 
μένους Μϑαγϊρίυβ: οὺς πετομένους 
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᾿ς 9 , 2 ’ 9 -»" Ἁ - 

μένους ἀμβροσίαν ἐπιφέρειν αὐτῷ, καὶ τὴν νῆσον 

εὐωδίᾳ κατέχεσϑαι πᾶσαν, ὥσπερ ἔκ πηγῆς σκιδνα- 

9492 μένῃ τῆς πέτρας᾽ τοὺς δὲ δαίμονας ἐκείνους περι- 
ἕπειν καὶ ϑεραπεύειν τὸν Κρόνον, ἑταίρους αὐτῷ 

γενομένους, ὅτε δὴ ϑεῶν καὶ ἀνθρώπων ἐβασίλευε" 

καὶ πολλὰ μὲν ἀφ᾽ ἑαυτῶν μαντικοὺς ὄντας προλέ- 

γειν, τὰ δὲ μέγιστα καὶ περὶ τῶν μεγίστων ὡς ὀνεί- 
Ὁ ΄ ΄ ἢ ’ ΕΣ ᾿ 

ρατα τοῦ Κρόνου κατιόντας ἐξαγγέλλειν" ὅσα γὰρ 

ὁ Ζεὺς προδιανοεῖται, ταῦτ᾽ ὀνειροπολεῖν τὸν Κρό- 

νον" εἶναι δ᾽ ἀνάστασιν τὰ τιτανικὰ πάϑη καὶ κινή- 

ματα τῆς ψυχῆς ἐν αὐτῷ παντάπασιν ὃ ὕπνος Ἔἕ 
καὶ γένηται τὸ βασιλικὸν καὶ ϑεῖον αὐτὸ καϑ' ξαυτὸ 

καϑαρὸν καὶ ἀκήρατον. ἐνταῦϑα δὴ κομισϑείς, ὡς 

ἔλεγεν, ὃ ξένος καὶ θεραπεύων τὸν ϑεὸν ἐπὶ δχο- 
λῆς, ἀστρολογίας μὲν ἐφ᾽ ὅσον γεωμετρήσαντι πορ- 

ρωτάτω προελϑεῖν δυνατόν ἐστιν ἐμπειρίαν ἔσχε, 
φιλοσοφίας δὲ τῆς ἄλλης τῷ φυσικῷ χρώμενοο. 

4“ ΄ 

ἐπιϑυμίαν δέ τινα καὶ πόϑον ἔχων γενέσϑαι τῆς 
, [4 Ἅ,Ἅ 8 Ο Ἁ ς μι Α μεγάλης νήσου ϑεατής᾽ οὕτω γὰρ ὡς ἔοικε τὴν 

παρ᾽ ἡμῖν οἰκουμένην ὀνομάζουσιν" ἐπειδὴ τὰ τριά- 
κοντ΄ ἔτη διῆλθεν, ἀφικομένων τῶν διαδόχων 
οἴκοϑεν. ἀσπασάμενος τοὺς φίλους ἐξέπλευσε. τὰ 
μὲν ἄλλα κατεσχευασμένος εὐσταλῶς ἐφόδιον δὲ 

ὅ Ἐπηρουαβ: ἐβασίλευσε 9 τὸν Κρόνον, ἐπειδὰν 
παύσῃ τὰ τιτ. πάϑη -- ὁ ὕπνος καὶ γένηται οοΥΥ. Μεαανὶριαβ 
αοΙούα Ἰδοῦηδθ (11---12 Β 10 Ε) ποΐῷ. Μα]: εἶναι δ᾽ ἀνά- 
στασιν --- κινήματα τῆς ψυχῆς [ἕως ἂν] ἐν αὐτῷ πάντα παύσῃ 
ὃ ὕπνος [καὶ κατακοσμήσῃ] καὶ γένηταν οοὐδ. 16 ροϑῦ ὅσον 
140. 8 Β 2 ἴῃ γϑϑαγχδ Εἰ 20 ἐπειδὴ Μαεαάν]ρίαβ: ἐπεὶ δὲ 
28 εὐσταλῶς ΑΠποηγτηθδΒ: εὐσταϑῶς 



ὅ 
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συχνὸν ἔν χρυσοῖς ἐκπώμασι κομίζων. ἃ μὲν οὖν 
ἔπαϑε καὶ ὅσους ἀνθρώπους διῆλθεν. ἱεροῖς τε 
γράμμασιν ἐντυγχάνων ἔν τε τελεταῖς πάσαις τελού- 

μενος, οὐ μιᾶς ἡμέρας ἔργον ἐστὶ διελθεῖν, ὡς ἐκεῖ- 

νος ἡμῖν ἀπήγγελλεν, εὖ μάλα καὶ καϑ' ἕκαστον 
ἀπομνημονεύων᾽ ὅσα δ᾽ οἰκεῖα τῆς ἐνεστώσης δια- 
τριβῆς ἐστιν, ἀκούσατε. πλεῖστον γὰρ ἐν Καρχη- 
δόνι χρόνον διέτριψεν, ἅτε δὴ παρ᾽ ἡμῖν μεγάλας Ἔξ 

ἔχοντος καί τινας. ὅϑ᾽ ἡ προτέρα πόλις ἀπώλλυτο, 
10 διφῳϑέρας ἱερὰς ὑπεοικομισϑείσας κρύφα καὶ δια- 

1 

2 Θ 

λαϑούσας πολὺν χρόνον ἐν γῇ κειμένας ἐξευρὼν 
τῶν τὲ φαινομένων ϑεῶν ἔφη χρῆναι καί μοι παρε- 

κελεύετο τιμᾶν διαφερόντως τὴν σελήνην, ὡς τοῦ 

βίου κυριωτάτην οὖσαν ὃ ἐχομένην." 
21. Θαυμάξοντος δ᾽ ἐμοῦ ταῦτα καὶ δεομένου 

σαφέστερον ἀκοῦσαι, ἱπολλά᾽ εἶπεν “ὦ Σύλλα. περὶ 
ϑεῶν οὐ πάντα δὲ καλῶς λέγεται παρ’ Ἕλλησιν. 
οἷον εὐθὺς ὀρϑῶς Ζήμητρα καὶ Κόρην ὀνομάξοντες 

οὐκ ὀρϑῶς ὁμοῦ καὶ περὶ τὸν αὐτὸν ἀμφοτέρας 
εἶναι τόπον νομίζουσιν" ἡ μὲν γὰρ ἐν γῇ καὶ κυρία 

τῶν περὶ γῆν ἐστιν ἡ δ᾽ ἐν σελήνῃ καὶ τῶν περὶ 

σελήνην. Κόρη δὲ καὶ Φερσεφόνη κέκληται τὸ μὲν 
ὡς φωσφόρος οὖσα, Κόρη δ᾽ ὅτι καὶ τοῦ ὄμματος, 
ἐν ᾧ τὸ εἴδωλον ἀντιλάμπει τοῦ βλέποντος, ὥσπερ 

4 

9 180. ροϑὺ ἔχοντος ΤΠ) ΘΠ Υι5 βρπανθυαῦ, Εουῦ. ΒῸΡΡ]Θη- 
ἄστη: μεγάλας τοῦ Κρόνου τιμὰς ἔχοντος 11 ἐξευρεῖν ΒΕ 
1421 Β 22. οὖσαν ἡγεμόνα" τὴν δὲ γῆν (μΔ]1τὴ ταύτης 
δὲ τὴν γῆν) ἐχομένην ΝΥ 1 ἕ: δέ μου 106 εἰπεῖν ΒΕ 
18 ἔ: δήμητραν 22 δὲ ΕΤΏΡΕΥῸΒ: τὲ 10. Φερσεφόνη 
ΘαΘΌποΥΒ: περσεφόνη 
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τὸ ἡλίου φέγγος ἐνορᾶται τῇ σελήνῃ, κόρην προσα- 
γορεύομεν. τοῖς τὲ περὶ τὴν πλάνην καὶ τὴν ζή- 

Ε τησιν αὐτῶν λεγομένοις ἔνεστι ὃ ἀληϑές" ἀλλήλων 

γὰρ ἐφίενται χωρὶς οὖσαι. καὶ συμπλέκονται περὶ 

τὴν σκιὰν πολλάκιφ᾽ τὸ δὲ νῦν μὲν ἐν οὐρανῷ καὶ 

φωτί, νῦν δ᾽ ἐν σκότῳ καὶ νυχτὶ γενέσθαι περὶ 
τὴν Κόρην, ψεῦδος μὲν οὐκ ἔστιν, ὁ δὲ χρόνος τῷ 
ἀριϑμῷ πλάνην παρέσχηκεν. οὐ γὰρ ἕξ μῆνας ἀλλὰ 

παρ᾽ ἕξ μῆνας ὁρῶμεν αὐτὴν ὑπὸ τῆς γῆς, ὥσπερ 

ὑπὸ τῆς μητρός, τῇ σκιᾷ λαμβανομένην, ὀλιγάκις δὲ 

τοῦτο διὰ πέντε μηνῶν πάσχουσαν ἐπεὶ τόν γ᾽ 
“Ἧιδην ἀπολιπεῖν ἀδύνατόν ἐστιν αὐτήν, τοῦ “Διδου 

πέρας οὖσαν, ὥσπερ καὶ Ὅμηρος ἐπικρυψάμενος οὐ 
φαύλως τοῦτ᾽ εἶπεν 

"ἀλλ᾽ εἰς ᾿Ηλύσιον πεδίον καὶ πιίρατα γαίης" 

ὅπου γὰρ ἡ σκιὰ τῆς γῆς ἐπινεμομένη παύεται, 

τοῦτο τέρμα τῆς γῆς ἔϑετο καὶ πέρας" εἰς δὲ τοῦτο 

φαῦλος μὲν οὐδεὶς οὐδ᾽ ἀκάϑαρτος ἄνεισιν, οἱ δὲ 
χρηστοὺ μετὰ τὴν τελευτὴν χομισϑέντες αὐτόϑι, 
»" Χ [νὰ , 3 ᾿ ΓΑ 9 δὴν »" ῥᾷστον μὲν οὕτω βίον, οὐ μὴν μακάριον οὐδὲ ϑεῖον 
ἔχοντες, ἄχρι τοῦ δευτέρου θανάτου διατελοῦσι." 

98, “ Τίς δ᾽ οὗτός ἐστιν, ὦ Σύλλα; “μὴ περὶ 
948 τούτων ἔρῃ. μέλλω γὰρ αὐτὸς διηγεῖσθαι. τὸν ἄν- 

8160. 8Β ΤῈ. ἐπιεικῶς σὺν τῷ μυϑόώδει καὶ τὸ ΒΕΡΡΙΘΟΎΨ, 
αὐἀδ ἰαθῦο Ῥ]υγῶ βαηῦ. Μα]η ὡς ἔοικέ τι ἁἀληϑές ὅ τὸ] 
ὃ ΒᾺ 6 περὶ] 46] Υ. Μα] τὰ περὶ 1 ὃ δὲ χρόνος] οὐδὲ 
χρόνου ΒῈῸῈ 11 πάσχουσαν : παροῦσαν [ἴΌὉ. ἐπεὶ] ἐπὶ 11ὈΥ], 
ὯΪ81 αποᾶ 1π Εἰ Βρααϊῦαν ἰδ. ἃ--ὃ8 18 πέρας ΤυΙΠΘ 5: περ 
15 ομι. δ 563 [Ὁ. ἀλλά σ᾽ ἐς Ιάοργη 19 αὐτόσε 22 Τίς δ᾽ --- ὦ 
Σύλλα: δἀά, ἔφην ἴῃ νϑυβίοπ Χ 28 ἔρῃ] 50γ. νἱᾶ, ἔφη, ἔρῃ 
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ϑρῶπον οἱ πολλοὶ σύνϑετον μὲν ὀρθῶς, ἐκ δυεῖν 
δὲ μόνων σύνϑετον οὐκ ὀρϑῶς ἡγοῦνται" μόριον 

γὰρ εἶναί. πῶς ψυχῆς οἴονται τὸν νοῦν, οὐδὲν 
ἧττον ἐκείνων ἁμαρτάνοντες, οἷς ἡ ψυχὴ δοκεῖ 

ὅ μόριον εἶναι τοῦ σώματος" νοῦς γὰρ ψυχῆς, ὅσῳ 
ψυχὴ σώματος, ἄμεινόν ἐστι καὶ ϑειότερον. ποιεῖ 
δ᾽ ἡ μὲν ψυχῆς καὶ σώματος μῖξις τὸ ἄλογον καὶ 

τὸ παϑητιχόν, ἡ δὲ νοῦ καὶ ψυχῆς σύνοδος λό- 

γον, ὧν τὸ μὲν ἡδονῆς ἀρχὴ καὶ πόνου τὸ δ᾽ ἀρε- 
10 τῆς καὶ κακίας. τριῶν δὲ τούτων συμπαγέντων, τὸ 

μὲν σῶμ᾽ ἡ γῆ τὴν δὲ ψυχὴν ἡ σελήνη. τὸν δὲ 
νοῦν ὃ ἥλιος παρέσχεν εἰς τὴν γένεσιν ὁ“ ὥσπερ 

αὖ τῇ σελήνῃ τὸ φέγγος. ὃν δ᾽ ἀποϑνήσχομεν ϑά- 
νατον, ὃ μὲν ἐκ τριῶν δύο ποιεῖ τὸν ἄνϑρωπον ὁ 

ι δ᾽ ἕν ἐκ δυεῖν. καὶ ὁ μέν ἐστιν ἐν τῇ τῆς 4΄ήμη- 
τρος δἢ ἐν αὐτῇ τελεῖν, καὶ τοὺς νεχροὺς ᾿4ϑηναῖοι 
Ζημητρείους ὠνόμαζον τὸ παλαιόν" ὃ δ᾽ ἐν τῇ σε- 

λήνῃ τῆς Φερσεφόνης, καὶ σύνοικός ἐστι τῆς μὲν. 

χϑόνιος ὁ Ἑρμῆς τῆς δ᾽ οὐράνιος᾽ λύει δ᾽ αὕτη 

0 μὲν ταχὺ καὶ μετὰ βίας τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώ- 

ματος, ἡ δὲ Φερσεφόνη πράως καὶ χρόνῳ πολλῷ 

ἴ γοῦθῶ καὶ σώματος --- --- καὶ ψυχῆς 650 ΒΌΡΡΙΘΥΙ, θΧΟΙ- 

1586 ν᾽ ἀθηθαν μὰποὸ ἴῃ τηοᾶστη: ἡ μὲν ΨΥΧΗΣΙ [καὶ σώματος 

μῖξις τὸ ἄλογον καὶ τὸ παϑητικόν, ἡ δὲ νοῦ καὶ ΨΥΧΗΣῚ 
σύνοδος λόγον κὲ οἵ. ». 9488 12 98 6). ΒΌΡΡΙ]θο τἀνθρώπῳ 
138 ὧν --- ϑανάτωνν [16 22Β 188]: Ζήμητρος μοίρᾳ" ὅϑεν 
τὸ μυεῖσϑαι, παρωνύμως τῷ τελευτᾶν ἐν αὐτῇ, τελεῖν κε ὙΥ. 
Βογύ. ἐν τῇ [γῇ ποὺ οὐπὶ Μϑᾶν!ρίο] τῆς “ήμητρος᾽ [διὸ 
προσέοικε τῷ τελευτᾶν] ἐν αὐτῇ τὸ τελεῖν κὲ 17 ὠνό- 

2 

μαξζον --- ὃ δ᾽ ἐν Καϊύπεαββοταβ: ὠνόμαξον᾽ τὸ παλαιὸν δὲ ἐν 
π Σ ; : ἐν δα 

18 φερσεφόνης Ἐὶ περσεφόνης ΟΘἰΘΙῚ 19 ἢ: αὐτὴ 
. ῬΙυϊατομὶ Μοσα]α. ὙΟ]. Υ. 80 
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τὸν νοῦν ἀπὸ τῆς ψυχῆς καὶ διὰ τοῦτο μονογενὴς 

κέχληται" μόνον γὰρ γίγνεται τὸ βέλτιστον τὰν- 

ϑρώπου διακρινόμενον αὐτῆς. συντυγχάνει δ᾽ οὕτως 

χατὰ φύσιν ἕχάτερον᾽ πᾶσαν ψυχήν. ἄνουν τε καὶ 
σὺν νῷ, σώματος ἐχπεσοῦσαν εἱμαρμένον ἐστὶν ἐν. 

- ἢ, -" }] 7 ’ - τῷ μεταξὺ γῆς καὶ σελήνης χωρίῳ πλανηϑῆναι 
7) 2 Χ χρόνον οὐκ ἴσον" ἀλλ᾽ αἵ μὲν ἄδικον καὶ ἀκόλαστοι 

δίκας τῶν ἀδικημάτων τίνουσι᾽ τὰς δ᾽ ἐπιεικεῖς, 
ὅσον ἀφαγνεῦσαι καὶ ἀποπνεῦσαι τοὺς ἀπὸ τοῦ σώ- 

ματος ὥσπερ ἀτμοῦ πονηροῦ μιασμούς, ἕν τῷ πραο- 

τάτῳ τοῦ ἀέρος, ὃν λειμῶνας “Διδου καλοῦσι, δεῖ 

γίγνεσϑαι χρόνον τινὰ τεταγμένον εἶϑ'᾽ 'οἷον ἐξ 
ἀποδημίας ἀνακομιξόμεναι φυγαδικῆς εἰς πατρίδα, 

4 -ο [κ2 ρ , ΙΑ κ 

γεύονται χαρᾶς, οἵαν οἱ τελούμενον μάλιστα ϑορύβῳ 
Ἁ , 3.3 ,ὕ πε , 2 Ἢ 

καὶ πτοήσει συγκεχραμένην μετ᾽ ἐλπίδος ἡδείας ἔχουσι 

πολλὰς γὰρ ἐξωϑεῖ καὶ ἀποκυματίξει γλιχομένας ἤδη 

τῆς σελήνης, ἐνίας δὲ καὶ τῶν ἐκεῖ περικάτω τρε- 
’ ἊΝ 3 Ἂ 59 Ἐν ὐώ ’ 

πομένας οἷον εἰς βυϑὸν αὖϑις δρῶσι καταδυομένας͵ 

αἱ δ᾽ ἄνω γενόμεναι καὶ βεβαίως ἱδρυϑεῖσαι πρῶ- 

τον μέν. ὥσπερ οἵ νικηφόροι, περιίασιν ἀναδούμεναι 

στεφάνοις πτερῶν εὐσταϑείας λεγομένοις, ὅτι τῆς 

ψυχῆς τὸ ἄλογον καὶ τὸ παϑητυκὸν εὐήνιον ἐπιεικῶς 
-» ΄ } ἐ 4 2 » ΄ , 

τῷ λόγῳ καὶ κεκοσμημένον ἐν τῷ βίῳ παρέσχοντο. 

μόνον] μόνη ΒῈ 10. ἔ; τοῦ ἀνθρώπου ὅ ἐσεὶν 
: ἐστι τῷ 9 τοὺς ΕἸΩΡ ΘΙ] 8 10 ἀτμοῦ 1άθτη: 

αἰτίου 12. τη] γενέσϑαι 10. εἶτα οὐχ. Β Εὶ Μαδ]γὴ 
μεϑ ὃν 1 συγκεκραμένην Ἔ: συγκεκραμένη Ὁ. ἡδείας Χ 
1Π ΨΕΥΒΙΟΠΘ: ἐδίέας 11 περικάτω Μεαν!ριαβ: περὶ κάτω 
19 ὟΥ : ἰδρούϑησαν 20 περιίασιν ὟΥ : περιίστασιν Ἐὶ πε- 
ριιστᾶσιν Β 10, Ἠαϊΐζομαβ: ἀναδούμενοι 

10. 

20 
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δεύτερον, ἀχτῖνι τὴν ὕψιν ἐοικυῖαι, πυρὶ δὲ «τὴν 
ὔ - - 

ψυχὴν ἄνω κουφιζομένην, ὥσπερ ἐνταῦϑα, τῷ περὶ 

τὴν σελήνην αἰϑέρι, καὶ τόνον ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ δύνα- 
μῦν. οἷον τὰ στομούμενα βαφὴν. ἴσχουσι" τὸ γὰρ 

ἀραιὸν ἔτι καὶ διακεχυμένον ῥώννυται καὶ γίγνεται 

σταϑερὸν καὶ διαυγές, ὥσϑ' ὑπὸ τῆς τυχούσης 

ἀναϑυμιάσεως τρέφεσθαι καὶ καλῶς ᾿Ηράκλειτος 

εἶπεν ὅτι “αἴ ψυχαὶ ὀσμῶνται καϑ'᾽ “Διδην". 
29, “Ἑφορῶσι δὲ πρῶτον μὲν αὐτῆς σελήνης τὸ 

1 μέγεϑος καὶ τὸ κάλλος καὶ τὴν φύσιν οὐχ ἁπλῆν 
οὐδ᾽ ἄμικτον, ἀλλ᾽ οἷον ἄστρου σύγκραμα καὶ γῆς 

Ξ: ᾿ς τς Χ ς - ΄ ’ δα “» οἷς τἧς οὖσαν" ὡς γὰρ ἡ γῆ πνεύματι μεμιγμένη καὶ ὑγρῷ 

μαλακὴ γέγονε καὶ τὸ αἷμα τῇ σαρκὶ παρέχει τὴν 

αἴσϑησιν ἐγκεκραμένον, οὕτω τῷ αἰϑέρι λέγουσι 
΄ 

Ἁ ὔ 9 , Ἁ 4 σὴ ἃ 

τὴν σελήνην ἀναχεχραμένην διὰ βάϑους ἅμα μὲν 

ἔωψυχον εἶναι καὶ γόνιμον, ἅμα δ᾽ ἰσόρροπον ἔχειν 

τὴν πρὸς τὸ βαρὺ συμμετρίαν τῆς κουφότητος. καὶ 

γὰρ αὐτὸν οὕτω τὸν κόσμον ἐκ τῶν ἄνω καὶ τῶν 
κάτω φύσει φερομένων συνηρμοσμένον ἀπηλλάχϑαι 

9) παντάπασι τῆς κατὰ τόπον κινήσεως. ταῦτα δὲ χαὶ 

ΞΞενοχράτης ἔοικεν ἐννοῆσαι ϑείῳ τινὶ λογισμῷ, τὴν 

ἀρχὴν λαβὼν παρὰ Πλάτωνος. Πλάτων γάρ ἐστιν 

ὃ χαὶ τῶν ἀστέρων ἕκαστον ἐκ γῆς καὶ πυρὸς συνηρ- 
'μόσϑαι διὰ τῶν “ἢ μεταξὺ φύσεων ἀναλογίᾳ δοϑεισῶν 

55 ἀποφηνάμενος" οὐδὲν γὰρ εἰς αἴσϑησιν ἐξικνεῖσθαι, 
Ἔ ὔ - ν ᾿ ΄ ς Χ μ- ὦ μή τι γῆς ἐμμέμικται καὶ φωτός. ὁ δὲ Ξξενο- 

Φι 

μ᾿ φϑι 

1: ἐοικέναι ΒῈΪ 10.: περὶ 81 θη: ἀφ᾽ αὑτοῦ 4 βαφῇ ὃ 
1 Ἡράκλειτος] Βγυπδῖογ. Ρ. 1ὅ 12 186. 8---4 Β 4--- Εὸ, ἀ6]. 
ΠαθθηοσβΒ 118 κόσμον ἐν τῶ ἄνω καὶ τῶ κάτω ΒῈ 21.206 Ξενο- 
κράτης] ΜΌ]1Δ60}.8 Ρ.1106 2448 6Ε), ππο18 ᾿πο] 810 ΘΌΠΘΙΙΒ 

90 

ΑΙ 
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κράτης τὰ μὲν ἄστρα καὶ τὸν ἥλιον ἔκ πυρός φησι 
944 χαὶ τοῦ πρώτου πυκχνοῦ συγκεῖσϑαι, τὴν δὲ σελήνην 

ἐκ τοῦ δευτέρου πυκνοῦ καὶ τοῦ ἰδίου ἀέρος, τὴν 
δὲ γῆν ἐξ ὕδατος καὶ πυρὸς καὶ τοῦ τρίτου τῶν 

πυκνῶν" ὅλως δὲ μήτε τὸ πυκνὸν αὐτὸ καϑ' αὑτὸ 

μήτε τὸ μανὸν εἶναι ψυχῆς δεκτικόν. καὶ ταῦτα 

μὲν περὶ οὐσίας σελήνης. εὖρος δὲ χαὶ μέγεϑος 
οὐχ ὅσον οἵ γεωμέτραι λέγουσιν, ἀλλὰ μεῖζον πολ- 

λάκις ἐστί: καταμετρεῖ δὲ τὴν σκιὰν τῆς γῆς ὀλι- 

γάκις τοῖς ἑαυτῆς μεγέϑεσιν οὐχ ὑπὸ σμιχρότητος, 

ἀλλὰ ϑερμότητος, ἣ ἐπείγει τὴν κίνησιν ὅπως ταχὺ 

διεχπερᾷ τὸν σκοτώδη τόπον ὑπεχφέρουσα τὰς τῶν 

ἀγαϑῶν ψυχὰς σπευδούσας καὶ βοώσας᾽ οὐκέτι γὰρ 

ἐξαχκούουσιν ἐν τῇ σκιᾷ γενόμεναι τῆς περὶ τὸν 

οὐρανὸν ἁρμονίας: ἅμα δὲ καὶ κάτωϑεν αἵ τῶν 
κολαξομένων ψυχαὶ τηνικαῦτα διὰ τῆς σκιᾶς ὀδυρό- 

ὑξναν καὶ ἀλαλάξουσαν προσφέρονται" διὸ καὶ κρό- 

τεῖν ἐν ταῖς ἐκλείψεσιν εἰώϑασιν οἱ πλεῖστοι χαλ- 

κώματα καὶ ψόφον ποιεῖν καὶ πάταγον ἐπὶ τὰς 
ψυχάς" ἐχφοβεῖ δ᾽ αὐτὰς καὶ τὸ καλούμενον πρό- 

σωπον., ὅταν ἐγγὺς γένωνται. βλοσυρόν τι καὶ φρι- 

κῶδες δρώμενον. ἔστι δ᾽ οὐ τοιοῦτον, ἀλλ᾽ ὥσπερ 

ἡ παρ᾽ ἡμῖν ἔχει γῆ κόλπους βαϑεῖς καὶ μεγάλους, 
ἕνα μὲν ἐνταῦϑα διὰ στηλῶν Ἡρακλείων ἀναχεό- 

σ μενον εἴσω πρὸς ἡμᾶς, ἔξω δὲ τὸν Κάσπιον καὶ 

10: ἀλλὰ ϑερμότητος ἐπείγει Β ἀλλὰ ϑερμ ἴ ἐπείγει Ἐὶ 
11 τὰς] οἵα. ΒΕ, υαπᾶθ ἔονῦ. οουτῖρ. τῶν ἀγαϑῶν σπευδούσας 
καὶ βοώσας τὰς ψυχάς 12 ψυγὰς] οπι. 1146 10} 10 καὶ 
γυῖα ὟὟ 19 ψυχάς) φυλάς ΒΗ 20 τι] τὲ ΕἸΏΡΘΥΙΒ 

μ 0 
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τοὺς περὶ τὴν ᾿Ερυϑρὰν ϑάλατταν, οὕτω βάϑη ταῦτα 

τῆς σελήνης ἐστὶ καὶ κοιλώματα" καλοῦσι δ᾽ αὐτῶν 

τὸ μὲν μέγιστον “Ἑκάτης μυχόν, ὅπου καὶ δίκας 

διδόασιν αἴ ψυχαὶ καὶ λαμβάνουσιν ὧν ἂν ἤδη 
5 γεγενημέναι δαίμονες ἢ πάϑωσιν ἢ δράσωσι" τὰ δὲ 

δύο μακρά" περαιοῦνται γὰρ αἵ ψυχαὶ δι’ αὐτῶν, 
νῦν μὲν εἰς τὰ πρὸς οὐρανὸν τῆς σελήνης, νῦν δὲ 
πάλιν εἰς τὰ πρὸς γῆν᾽ ὀνομάξεσϑαι δὲ τὰ μὲν 

πρὸς οὐρανὸν τῆς σελήνης ᾿Ηλύσιον πεδίον. τὰ δ᾽ 
10ὼ ἐνταῦϑα Φερσεφόνης ἀντίχϑονος."ἢ 

80. “Οὐκ ἀεὶ δὲ διατρίβουσιν ἐπ’ αὐτῆς οἵ δαί- 
μονὲεφ. ἀλλὰ χρηστηρίων δεῦρο κατίασιν ἐπιμελη- 

σόμενοι, καὶ ταῖς ἀνωτάτω συμπάρεισι καὶ συνορ- 

γιάξουσι τῶν τελετῶν κολασταί τὲ γίνονται καὶ 

ιὸ φύλακες ἀδικημάτων χαὶ σωτῆρες ἔν τε πολέμοις 

καὶ κατὰ ϑάλατταν ἐπιλάμπουσιν. ὅ τι δ᾽ ἂν μὴ 
καλῶς περὶ ταῦτα πράξωσιν ἀλλ᾽ ὑπ᾽ ὀργῆς ἢ πρὸς 

μ}} 

ῃ 

ἄδικον χάριν ἢ φϑόνῳ, δίκην τίνουσιν᾽ ὠϑοῦνται. 

γὰρ αὖϑις ἐπὶ γῆν συνειργνύμενοι σώμασιν ἀνθρω- 
90 πίνοις. ἐκ δὲ τῶν βελτιόνων ἐκείνων οἵ τε περὶ 

τὸν Κρόνον ὕντες ἔφασαν αὑτοὺς εἶναι καὶ πρό- 
τερον ἕν τῇ Κρήτῃ τοὺς ᾿Ιδαίους ΖΙακτύλους, ἔν τε 

Φρυγίᾳ τοὺς Κορύβαντας γενέσϑαι καὶ τοὺς περὶ 

Βοιωτίαν ἐν Οὐδώρα ἸΤροφωνιάδας καὶ μυρίους 
Ε7) ,ὕ - " ’ τ ω δ Ἁ Ἁ 

οὅ ἄλλους πολλαχόϑι τῆς οἰκουμένης ὧν ἱερὰ καὶ τι- 

ὃ μακρά Τιϑοπίουβ: μαχράς 10 ὟΥ: οὐκ ἀντίχϑονος 
11 ὃ: αὐτὴν 12 χρηστηρίω ΒΕ 117 ἀλλ᾽] ἀλλ᾽ ἢ. 190: 
συρρηγνύμενοι 21 : αὐτοὺς 22 ἰδίου ΒὀΒ8 24 Οὐδώρᾳ] 
“Μεβαδείᾳ Τιϑομίοτι, 564. οὐΐϊδτα περὶ Βοιωτίαν Βαβρθούαμι 

Εὶ 
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μαὶ καὶ προσηγορίαι διαμένουσιν ἔτι ἀπολείπουσι 

δ᾽ αἱ δυνάμεις ἐνίων, εἰς ἕτερον τόπον τῆς ἀρίστης 

ἐξαλλαγῆς τυγχανόντων. τυγχάνουσι δ᾽ οἵ μὲν πρό- 

τερον οἱ δ᾽ ὕστερον, ὅταν ὃ νοῦς ἀποχριϑῇ τῆς 

ψυχῆς" ἀποχρίνεται δ᾽ ἔρωτι τῆς περὶ τὸν ἥλιον 

εἰκόνος, δι’ ἧς ἐπιλάμπει τὸ ἐφετὸν καὶ καλὸν καὶ 
ϑεῖον καὶ μακάριον, οὗ πᾶσα φύσις, ἄλλη δ᾽ ἄλλως, 

ὀρέγεται. καὶ γὰρ αὐτὴν τὴν σελήνην ἔρωτι τοῦ 
ἡλίου περιπολεῖν ἀεὶ καὶ συγγίγνεσθαι ὀρεγομένην 

ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ γονιμώτατον. λείπεται δ᾽ ἡ τῆς ψυχῆς 

φύσις ἐπὶ τὴν σελήνην, οἷον ἴχνη τινὰ βίου καὶ 
ὀνείρατα διαφυλάττουσα' καὶ περὶ ταύτης ὀρϑῶς 

ἡγοῦ λελέχϑαι τό 

“ψυχὴ δ᾽ ἠύτ᾽ ὄνειρος ἀποπταμένη πεπότηται" 

οὐδὲ γὰρ εὐθὺς οὐδὲ τοῦ σώματος ἀπαλλαγεῖσα 
- Ψ 2 3 γ4 ΟἹ “2 Α 

τοῦτο πέπονθεν. ἀλλ ὕὉστερον, ὅταν ἔρημος καὶ 

μόνη τοῦ νοῦ ἀπαλλαττομένη γένηται. καὶ Ὅμηρος 

ὧν εἶπε πάντων μάλιστα δὴ κατὰ ϑεὸν εἰπεῖν ἔοικε 
περὶ τῶν καϑ' “Διδου 

τὸν δὲ μετ᾽ τον ὐοῖν βίην “Ἡρακληείην; 

εἴδωλον αὐτὸς δὲ μετ᾽ ἀϑανάτοισι ϑεοῖσιν.ἢ 

αὐτός τὲ γὰρ ἕκαστος ἡμῶν οὐ ϑυμός ἐστιν οὐδὲ 

1 ἔτι" ἀπολείπουσι δ᾽ αἴ: αἵ δὲ 9. ἔοτῦ. περιπολεῖν 
ἀεὶ καὶ συγγίγνεσθαι, ὀρεγομένην ἀπ᾽ αὐτοῦ τοῦ γονιμω- 
τάτου, φασίν. ἵεται δ᾽ ἡ τῆς ψυχῆς οοὐὐ. Ῥοϑβὺ γονιμώτατον 
Ἰηβογαϊῦ 120. θ᾽. ΘΌΠΘΥᾺΒ 11 ἐπὶ τῇ σελήνῃ ' 14 Ἠοπι. 
1 321 16 οὐδὲ] ροβύουϊαβ ἀ θ᾽ ΘΥΘ 1 11 συναπαλλαττο- 
μένη 19 καϑ' “Διδου Υ: καϑόλου 20 Ηομ!. 1 0600 22 οὐ 
ϑυμός] εὔϑυμός Ἐ εὐϑυμός Β 
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φόβος οὐδ᾽ ἐπιϑυμία, καϑάπερ οὐδὲ σάρκες οὐδ᾽ 
ὑγρότητες, ἀλλ᾽ ᾧ διανοούμεθα καὶ φρονοῦμεν" ἥ 94ὔ 

τε ψυχὴ τυπουμένη μὲν ὑπὸ τοῦ νοῦ τυποῦσα δὲ 
τὸ σῶμα καὶ περιπτύσδουσα πανταχόϑεν ἐχμάττεται 

δτὸ εἶδοο᾽ ὥστε κἂν πολὺν χρόνον χωρὶς ἑκατέρου 
γένηται, διατηροῦσα τὴν ὁμοιότητα καὶ τὸν τύπον, 
εἴδωλον ὀρϑῶς ὀνομάξεται. τούτων δ᾽ ἡ σελήνη, 

χαϑάπερ εἴρηται. στοιχεῖόν ἐστιν. ἀναλύονται γὰρ 

εἰς ταύτην, ὥσπερ εἰς τὴν γῆν τὰ σώματα τῶν 

ιο νεχρῶν, ταχὺ μὲν αἱ σώφρονες, μετὰ σχολῆς ἀπράγ- 
μονα καὶ φιλόσοφον στέρξασαι βίον ἀφεϑεῖσαιν γὰρ 

ὑπὸ τοῦ νοῦ χαὶ πρὸς οὐδὲν ἔτι χρώμεναι τοῖς 
πάϑεσιν ἀπομαραίνονται" τῶν δὲ φιλοτίμων καὶ 

πραχτικῶν ἐρωτικῶν τὲ περὶ σώματα καὶ ϑυμοειδῶν Β 
τὸ αἱ μὲν οἷον ἐν ὕπνῳ ταῖς τοῦ βίου μνημοσύναις 

ὀνείρασι χρώμεναι διαφέρονται, καϑάπερ ἡ τοῦ 

᾿Ενδυμίωνος:" ἐπεὶ δ᾽ αὐτὰς τὸ ἄστατον καὶ τὸ 

εὐπαϑὲς ἐξίστησι καὶ ἀφέλκει " τῆς σελήνης πρὸς 

ἄλλην γένεσιν, οὐχ ἐᾷ ἘΞ ἀλλ᾽ ἀνακαλεῖται καὶ 

20 καταϑέλγει. μικρὸν γὰρ οὐδὲν οὐδ᾽ ἥσυχον οὐδ᾽ 

ὁμολογούμενον ἔργον ἐστίν, ὅταν ἄνευ νοῦ τῷ 
παϑητικῷ σώματος ἐπιλάβωνται. Τιτυοὶ δὲ καὶ Τυ- 

φῶνες ὅ τε Ζελφοὺς κατασχὼν καὶ συνταράξας τὸ 

χρηστήριον ὕβρει καὶ βίᾳ αι ἐξ ἐχείνων ἄρα 

οὅ τῶν ψυχῶν ἦσαν, ἐρημίᾳ λόγου καὶ τύφῳ πλανηϑέντι 

2. ᾧ Τιϑοπϊοαδ: ὃ 0 τόπον Β Εἰ 18 εὐπαϑὲς Το ῃ1- 
οπ5: ἀπαϑὲς 19 8 ΒΕ. Εογῦ. βυρρι:θηάσι οὐκ. ἐᾷ [κατα- 
μένειν] 24 Τυφὼν] Πύϑων ΚΑΙ ΤΆ ΒΒΘΤῸΒ Ὁ ἐρημίᾳ 
λόγου ΝΥ: ἔρημοι λόγῳ 
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Ο τῷ παϑητικῷ χρησαμένων. χρόνῳ δὲ κἀκείνας κα- 
τεδέξατο εἰς αὑτὴν ἡ σελήνη καὶ κατεχόσμηδσεν, 

εἶτα τὸν νοῦν αὖϑις ἐπισπείραντος τοῦ ἡλίου τῷ 
ξωτικῷ δεχομένη νέας ποιεῖ ψυχάς ἡ δὲ γῆ 

τρίτον σῶμα παρέσχεν. οὐδὲν γὰρ αὕτη δίδωσι 

μετὰ ϑάνατον, ἢ ὅσα λαμβάνειν πρὸς γένεσιν" 

ἥλιος δὲ λαμβάνει μὲν οὐδὲν ἀπολαμβάνειν δὲ τὸν 

νοῦν διδούς. σελήνη δὲ καὶ λαμβάνει καὶ δίδωσι 
καὶ συντίϑησι καὶ διαιρεῖ κατ᾽ ἄλλην καὶ ἄλλην 
δύναμιν. ὧν Εἰλείϑυια μὲν ἣ συντίϑησιν ἴΖρτεμις 
δ᾽ ἣ διαιρεῖ χαλεῖται. καὶ τριῶν Μοιρῶν ἡ μὲν 
άτροπος περὶ τὸν ἥλιον ἱδρυμένη τὴν ἀρχὴν ἐνδί- 

δωσι τῆς γενέσεως, ἡ δὲ Κλωθὼ περὶ τὴν σελήνην 

φερομένη συνδεῖ καὶ μίγνυσιν: ἐσχάτη δὲ συν- 
ἐφάπτεται περὶ γῆν ἡ 4άχεσις, ἧ πλεῖστον τύχης 

μέτεστι. τὸ γὰρ ἄψυχον ἄκυρον αὐτὸ χαὶ παϑητὸν 

ὑπ᾽ ἄλλων, ὃ δὲ νοῦς ἀπαϑὴς καὶ αὐτοχράτωρ᾽ 
Ὁ μικτὸν δὲ χαὶ μέσον ἡ ψυχὴ καϑάπερ ἡ σελήνη 

τῶν ἄνω καὶ κάτω σύμμιγμα καὶ μετακέρασμα. ὑπὸ 

τοῦ ϑεοῦ γέγονε, τοῦτον ἄρα πρὸς ἥλιον ἔχουσα 

τὸν λόγον, ὃν ἔχει γῆ πρὸς σελήνην. 
16. “Ταῦτ᾽ ̓  εἶπεν ὃ Σύλλας ᾿ἐγὼ μὲν ἤκουσα τοῦ 

ξένου διεξιόντος" ἐχείνῳ δ᾽ οἵ τοῦ Κρόνου κατευ- 

νασταὶ καὶ ϑεράποντες, ὡς ἔλεγεν αὐτός, ἐξήγγειλαν᾽ 
ὑμῖν δ᾽, ὦ Παμπρία, χρῆσϑαι τῷ λόγῳ πάρεστιν ἧ 

βούλῥαθεν 

1 κατεδέξατο ΤιΘομπίουβ: κατέδειξεν 2. ὃ: αὐτὴν ὅ τὸ 
σῶμα ὅ δίδωσι μετὰ ϑάνατον) Ἠ1Π11] ἄθοββθ νἹἱαθῦυσ 
Ὁ" 19 μεταπέρασμα ὟΥ: μέγα κέρας; 

ι.] ων 
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1. Ἔστι τις ἄρα τοῦ ψυχροῦ δύναμις, ὦ Φαβω- Ἐ 
᾿ρῖνε, πρώτη καὶ οὐσία, καϑάπερ τοῦ ϑερμοῦ τὸ 

πῦρ, ἧς παρουσίᾳ τινὶ καὶ μετοχῇ γίγνεται τῶν 

ἄλλων ἕκαστον ψυχρόν" ἢ μᾶλλον ἡ ψυχρότης στέ-. 

φθησίς ἐστι ϑερμότητος, ὥσπερ τοῦ φωτὸς τὸ σκότος 

λέγουσι καὶ τῆς κινήσεως τὴν στάσιν; ἐπεὶ καὶ τὸ 
ψυχρὸν ἔοικε στάσιμον εἶναι, κινητικὸν δὲ τὸ ϑερμόν᾽" 

αἵ τὲ τῶν ϑερμῶν καταψύξεις οὐδεμιᾶς παρουσίᾳ 946 

γίγνονται δυνάμεως, ἀλλ᾽ ἐκστάσει ϑερμότητος" ἅμα 

ι. γὰρ ἀπιοῦσα πολλὴ φαίνεται καὶ ψύχεται τὸ ὑπολει- 

πόμενον" ὃ γὰρ ἀτμός, ὃν τὰ ξέοντα τῶν ὑδάτων 

μεϑίησιν, ἀπιόντι τῷ ϑερμῷ συνεχπίπτει" διὸ καὶ 

μειοῖ τὸ πλῆϑος ἡ περίψυξις ἐκκρίνουσα τὸ ϑερμόν, 

ἑτέρου μηδενὸς ἐπεισιόντος. 

ιὯ 2. Ἢ πρῶτον μὲν ἄν τις ὑπίδοιτο τοῦ λόγου τού- 
του τὸ πολλὰς τῶν ἐμφανῶν ἀναιρεῖν δυνάμεων, ὡς 

οὐ ποιότητας οὐδ᾽ ἕξεις ἕξεων δὲ καὶ ποιοτήτων στε- 

ρήσεις, βαρύτητα μὲν κουφότητος καὶ σκληρότητα 

μαλακότητος τὸ μέλαν δὲ τοῦ λευκοῦ καὶ τὸ πικρὸν 
Ὁ τοῦ γλυκέος, καὶ ὧν ἕκαστον ἑκάστῳ πέφυκεν ἀντι- Β 

[21 

1 πρώτως Μ: πρώτου 
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κεῖσϑαι κατὰ δύναμιν. οὐχ ὡς ἕξει στέρησις" ἔπειϑ᾽ 

ὅτι πᾶσα στέρησις ἀργόν ἐστι καὶ ἄπρακτον, ὡς 

τυφλότης καὶ κωφότης καὶ σιωπὴ καὶ ϑάνατοορ: 
ἐχστάσεις γάρ εἰσιν εἰδῶν καὶ ἀναιρέδεις οὐσιῶν, . 
οὐ φύσεις τινὲς οὐδ᾽ οὐσίαι. καϑ'’ ἑαυτάς" ἡ δὲ 
ψυχρότης οὐκ ἐλάττονα τῆς ϑερμότητος ἐγγιγνομένη 

τοῖς σώμασι πάϑη καὶ μεταβολὰς ἐνεργάξεσϑαι πέ- 

φυκε᾽ καὶ γὰρ πήγνυται πολλὰ τῷ ψυχρῷ καὶ συγ- 

κρίνεται καὶ πυκνοῦται" καὶ τὸ στάσιμον αὐτῷ καὶ 

δυσκίνητον οὐκ ἀργόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐμβριϑὲς καὶ βέ-, 
βαιον, ὑπὸ ῥώμης συνερειστικὸν καὶ συνεκτικὸν 

ἐχούσης τόνον. ὅϑεν ἡ μὲν στέρησις ἔκλειψις γίγνεται 

καὶ ὑποχώρησις τῆς ἀντικειμένης δυνάμεως, ψύχεται 

δὲ πολλά, πολλῆς αὐτοῖς ϑερμότητος ἐνυπαρχούδης᾽ 
πἔνια δὲ καὶ μᾶλλον ἡ ψυχρότης, ἂν λάβῃ ϑερμότερα, 

πήγνυσι καὶ συνάγει. καϑάπερ τὸν βαπτόμενον σί- 

δηρον᾽ οἱ δὲ Στωικοὶ καὶ τὸ πνεῦμα λέγουσιν ἐν 
τοῖς σώμασι τῶν βρεφῶν τῇ περιψύξει στομοῦσϑαι 

καὶ μεταβάλλον ἐκ φύσεως γίγνεσϑαι ψυχήν" ἀλλὰ 

τοῦτο μὲν ἀμφισβητήσιμον, ἑτέρων δὲ πολλῶν τὴν 

ψυχρότητα φαινομένην δημιουργὸν οὐκ ἄξιον ἡγεῖ- 

σϑαι στέρησιν. 

ὃ. Ἔτι στέρησις μὲν οὐδεμία δέχεται τὸ μᾶλλον 
καὶ τὸ ἧττον, οὐδ᾽ ἂν εἴποι τις ἕτερον ἑτέρου μᾶλ- 
λον πεπηρῶσϑαι τῶν μὴ βλεπόντων ἢ σιωπᾶν τῶν 

ἡ φϑεγγομένων ἢ τεϑνάναι τῶν μὴ ξώντων. ἐν δὲ 

τοῖς ψυχροῖς πολὺ τὸ μᾶλλον καὶ τὸ ἧττον ἔνεστι 

19 ἐκ φύσεως] οἵ. ». 1062 αἱ ἅ6 τὸ οδιάθιι ἀϊοίδατν: ὅϑεν 
οὐκ ἀπὸ τρόπου τὴν ψυχὴν ὠνομάσϑαι παρὰ τὴν ψῦξιν 

μ᾿ 0 

μ᾿ σι 



Ἐπ 

ΡῈ ΡΒΙΝΟ ΡΈΙΘΙΡΟ. 41 

καὶ τὸ λίαν καὶ τὸ μὴ λίαν καὶ ὅλως ἐπιτάσεις καὶ 
ἀνέσεις, ὥσπερ ἐν τοῖς ϑερμοῖς, διὰ τὸ τὴν ὕλην 

πῆ μὲν σφόδρα πῆ δ᾽ ἠρέμα πάσχουσαν ὑπὸ τῶν 
ἐναντίων δυνάμεων ἕτερα μᾶλλον ἑτέρων καὶ ϑερ- 

μότερα καὶ ψυχρότερα παρέχειν ἐξ ἑαυτῆς. καὶ γὰρ 
μϑ ᾿ Ἁ 3 ᾿ - Ἀ ’ 9 ς.9 Ξ ἕξεως μὲν οὐκ ἔστι μῖξις πρὸς στέρησιν οὐδ᾽ ἀνα- 

’ 3 ’, Ἁ 3 ; 9. “« δέχεται δύναμις οὐδεμία τὴν ἀντικειμένην αὐτῇ 
, ᾽ »" 5. οἡ Ἂ: ᾿ 3 δὲν ἃ 

στέρησιν ἐπιοῦσαν οὐδὲ ποιεῖ κοινωνὸν ἀλλ᾽ ἀντεξ- 

ανίσταται᾽" ϑερμὰ δ᾽ ἐστίν. ἄχρι οὗ κεραννύμενα 
ι1ὸ ψυχροῖς ὑπομένει, καϑάπερ μέλανα λευκοῖς καὶ βαρέ- 

1ὅ 

20 

2ὅ 

σιν ὀξέα καὶ γλυκέσιν αὐστηρά. παρέχοντα τῇ κοι- 

νωνίᾳ ταύτῃ καὶ ἁρμονίᾳ χρωμάτων τὲ καὶ φϑόγ- 

γῶν καὶ φαρμάκων χαὶ ὄψων προσφιλεῖς πολλὰς 
ΔῈ Ἵ , [ Ἁ Ἁ , , καὶ φιλανϑρώπους γενέδεις. ἡ μὲν γὰρ κατὰ στέ- 

ρησιν καὶ ἕξιν ἀντίϑεσις πολεμικὴ καὶ ἀσύμβατός 
3 3 ’ ’ Ἁ ; Ἁ 2) Ξ 

ἐστιν, οὐσίαν ϑατέρου τὴν ϑατέρου φϑορὰν ἔχοντος 

τῇ δὲ κατὰ τὰς ἐναντίας δυνάμεις καιροῦ τυχούσῃ 

πολλὰ μὲν αἱ τέχναι χρῶνται, πλεῖστα δ᾽ ἡ φύσις 

ἔν τε ταῖς ἄλλαις γενέσεσι καὶ ταῖς περὶ τὸν ἀέρα 

τροπαῖς, καὶ ὅσα διακοσμῶν καὶ βραβεύων ὃ ϑεὺς 

ἁρμονικὸς καλεῖται καὶ μουσικός, οὐ βαρύτητας 
ἮΝ ΄ 5 (φ«λ Ἃ ᾿" ε 

συναρμόττων καὶ ὀξύτητας οὐδὲ λευκὰ καὶ μέλανα 
,ὔ δ -Ὁ ’ 3 7 9 Ἁ Α 

συμφώνως ὁμιλοῦντα παρέχων ἀλλήλοις, ἀλλὰ τὴν 

τῆς ϑερμότητος καὶ ψυχρότητος ἕν κόσμῳ κοινωνίαν 

καὶ διαφοράν, ὕπως συνοίσονταί τὲ μετρίως καὶ 

διοίσονται πάλιν, ἐπιτροπεύων καὶ τὸ ἄγαν ἑκατέρας 

ἀφαιρῶν εἰς τὸ δέον ἀμφοτέρας καϑίστησι. 

20 τροπαῖς] περιτροπαῖς Ῥα]α μα 

10 

ΗΕ 
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9417 4. Καὶ μὴν ψυχροῦ μὲν αἴσϑησις ἔστιν, ὥσπερ 
καὶ ϑερμοῦ" στέρησις δ᾽ οὔϑ᾽ δρατὸν οὔτ᾽ ἀκουστὸν 
οὔϑ᾽ ἁπτὸν οὔτε ταῖς ἄλλαις αἰσϑήσεσι γνωστόν. 

οὐσίας γάρ τινος αἴσϑησις ἦν᾽ ὅπου δ᾽ οὐσία μὴ 
φαίνεται, νοεῖται στέρησις, οὐσίας ἀπόφασις οὖσα, 

καϑάπερ ὄψεως τυφλότης καὶ φωνῆς σιωπὴ καὶ σώ- 
ματος ἐρημία καὶ κενόν. οὔτε γὰρ κενοῦ δι᾽ ἁφῆς 

αἴσϑησις ἔστιν. ἀλλ᾽ ὕπου μὴ γίγνεται σώματος 
ἁφή. κενοῦ γίγνεται νόησις" οὔτε σιγῆς ἀκούομεν, 

ἀλλά. κἂν μηδενὸς ἀκούωμεν. σιγὴν νοοῦμεν" ὡς 

δ᾽ αὕτως καὶ τυφλῶν καὶ γυμνῶν καὶ ἀόπλων οὐκ 
αἴσϑησις ἔστιν ἀλλ᾽ αἰσϑήσεως ἀποφάσει νόησις. 

ἔδει τοίνυν μὴ γίγνεσθαι ψυχρῶν αἴσθησιν, ἀλλ᾽ 
ὅπου τὸ ϑερμὸν ἐπιλείπει νοεῖσϑαι τὸ ψυχρόν, εἴπερ 

ἣν ϑερμοῦ στέρησις" εἰ δ᾽, ὥσπερ τὸ ϑερμὸν ᾿ἀλέᾳ 
καὶ διακρίσει τῆς σαρκός, οὕτω συγκρίσει καὶ πυκ- 

νώσεν τὸ ψυχρὸν αἰσϑητόν ἐστι. δῆλον ὅτι καὶ 
ψυχρότητος ἰδία τις ἔστιν ἀρχὴ καὶ πηγὴ καϑάπερ 

ϑερμότητοο. 

ὅ. Ἔτι τοίνυν ἕν τι καὶ ἁπλοῦν ἡ περὶ ἕκαστον 
εἶδος στέρησις, αἵ δ᾽ οὐσίαι πλείονας διαφορὰς καὶ 

δυνάμεις ἔχουσι᾽ μονοειδὲς γὰρ ἡ σιωπὴ ποικίλον 
δ᾽ ἡ φωνή. νῦν μὲν ἐνοχλοῦσα νῦν δὲ τέρπουσα 
τὴν αἴσϑησιν. ἔχει δὲ τοιαύτας καὶ τὰ χρώματα καὶ 
τὰ σχήματα διαφοράς, ἐν αἷς ἄλλοτ᾽ ἄλλως τὸν 

προστυγχάνοντα διατίϑησι" τὸ δ᾽ ἀναφὲς καὶ ἄχρω- 

10 κἂν] ἐὰν ἘΤΩΡΘΥΪ 5 11 ἀόπλων ἢ: ἀνόπλων 
12 Ὕ: ἀπόφασις φῦ ἐν αἷς] ἐν αἷς καὶ οἷς Ῥα]αὐϊηυβ 

Ξ 

[Ὁ] 

ῦ 

Ὁ 
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στον καὶ ὅλως ἄποιον οὐκ ἔχει διαφοράν, ἀλλ᾽ 

ὅμοιόν ἐστιν. 

0. Ἶ4ρ᾽ οὖν ἔοικε τοῖς στερητιχοῖς τούτοις τὸ 

ψυχρόν, ὥστε μὴ ποιεῖν ἐν τοῖς πάϑεσι διαφοράν, 

ἢ τοὐναντίον ἡδοναί τε μεγάλαι καὶ ὠφέλιμοι τοῖς 
σώμασιν ἀπὸ ψυχρῶν ὑπάρχουσι καὶ βλάβαι πάλιν 

νεανικαὶ καὶ πόνοι καὶ βαρύτητες, ὑφ᾽ ὧν οὐκ ἀεὶ 
φεύγει καὶ ἀπολείπει τὸ ϑερμὸν ἀλλὰ πολλάκις 

ἐγκαταλαμβανόμενον ἀνϑίσταται καὶ μάχεται, τῇ 

μάχῃ δ᾽ αὐτῶν ὄνομα φρίκη καὶ τρόμος, ἡττωμένῳ 

δὲ τῷ. ϑερμῷ τὸ πήγνυσϑαι καὶ ναρκᾶν ἐπιγίγνεται, 
κρατοῦν δὲ τοῦ ψυχροῦ διάχυσιν παρέχει καὶ ἀλέαν 

τῷ σώματι μεϑ' ἡδονῆς, ὅπερ Ὅμηρος “ἰαίνεσϑαι᾽ 

κέκληκεν; ἀλλὰ ταῦτά γε παντὶ δῆλα" καὶ τούτοις 

οὐχ ἥκιστα τοῖς πάϑεσιν ἐνδείκνυται τὸ ψυχρόν, 
ὅτι πρὸς τὸ ϑερμὸν ὡς οὐσία πρὸς οὐσίαν ἢ πάϑος 

πρὸς πάϑος οὐχ ὡς ἀπόφασις ἀντίκειται καὶ στέ- 

'ρησις, οὐδὲ φϑορά τίς ἐστι τοῦ ϑερμοῦ καὶ ἀναί- 

20 

2ὅ 

ρεσις ἀλλὰ φϑαρτικὴ φύσις καὶ δύναμις. ἢ καὶ τὸν 

χειμῶνα τῶν ὡρῶν καὶ τὰ βόρεια τῶν πνευμάτων 

ἐξέλωμεν. ὡς στερήσεις ὄντα τῶν ϑερμῶν καὶ νοτίων 

ἰδίαν δ᾽ ἀρχὴν οὐκ ἔχοντα. 
{. Καὶ μὴν τεττάρων γε τῶν πρώτων ὄντων ἐν 

τῷ παντὶ σωμάτων, ἃ διὰ πλῆϑος καὶ ἁπλότητα καὶ 

δύναμιν οἱ πλεῖστοι στοιχεῖα τῶν ἄλλων ὑποτίϑενται 

καὶ ἀρχάς, πυρὸς καὶ ὕδατος καὶ ἀέρος καὶ γῆς, 
ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ ποιότητας εἶναι τὰς πρώτας καὶ 

16 ἢ] καὶ Ιἄθιὴ 19 ἀλλὰ φϑαρτικὴ) ἀλλ᾽ ὑπαρκτικὴ 
ΜϑανΙρῚα5 



418 θῈ ῬΕΙΜΟ ΒΒΙΟΙΘΟ. 

ἁπλᾶς τοσαύτας. τίνες οὖν εἰσιν αὗται πλὴν ϑερ- 

μότης καὶ ψυχρότης καὶ ξηρότης καὶ ὑγρότης, αἷς 

τὰ στοιχεῖα πάσχειν ἅπαντα καὶ ποιεῖν πέφυκεν ; 

ὡς δὲ τῶν ἐν γραμματικῇ στοιχείων βραχύτητές 
εἰσι καὶ μακρότητες, τῶν δ᾽ ἐν μουσικῇ βαρύτη- ὅ 

ΕΒ τὲς χαὶ ὀξύτητες,. οὐ ϑάτερα τῶν ἑτέρων στέρη- 
σις. οὕτως ἐν τοῖς φυσικοῖς σώμασιν ἀντιστοιχίαν 

ὑποληπτέον ὑγρῶν πρὸς ξηρὰ καὶ ψυχρῶν πρὸς 

ϑερμά, τὸ κατὰ λόγον ἅμα καὶ τὰ φαινόμενα δια- 
φυλάττοντας ἢ. καϑάπερ ᾿Δναξιμένης ὁ παλαιὸς τὸ 

ὥετο, μήτε τὸ ψυχρὸν ἐν οὐσίᾳ μήτε τὸ ϑερμὸν 

ἀπολείπωμεν, ἀλλὰ πάϑη κοινὰ τῆς ὕλης ἐπιγιγνό- 

μενα ταῖς μεταβολαῖς" τὸ γὰρ συστελλόμενον αὐτῆς 

καὶ πυκνούμενον ψυχρὸν εἶναί φησι" τὸ δ᾽ ἀραιὸν 
καὶ τὸ χαλαρόν, οὕτω πως ὀνομάσας καὶ τῷ ῥήματι, τ 

ϑερμόν. ὅϑεν οὐκ ἀπεικότως λέγεσθαι τὸ καὶ ϑερμὰ 
τὸν ἄνϑοωπον ἐκ τοῦ στόματος καὶ ψυχρὰ μεϑιέναι" 

948 ψύχεται γὰρ ἡ πνοὴ πιεσϑεῖσα καὶ πυκνωϑεῖσα τοῖς 

χείλεσιν, ἀνειμένου δὲ τοῦ στόματος ἐχπίπτουσα 
γίγνεται ϑερμὸν ὑπὸ μανότητος. τοῦτο μὲν οὖν 30 
ἀγνόημα ποιεῖται τἀνδρὸς ὁ ᾿Δριστοτέλης᾽ ἀνειμένου 
γὰρ τοῦ στόματος ἐχπνεῖσϑαι τὸ ϑερμὸν ἐξ ἡμῶν 

αὐτῶν, ὅταν δὲ συστρέψαντες τὰ χείλη φυσήσωμεν, 

οὐ τὸν ἐξ ἡμῶν ἀλλὰ τὸν ἀέρα τὸν πρὸ τοῦ στό- 
ματος ὠϑεῖσϑαι ψυχρὸν ὄντα καὶ προσεμπίπτειν. 0 
τς 8, Εἰ δ᾽ ἀπολειπτέον οὐσίαν ψυχροῦ καὶ ϑερμοῦ, 

10 ᾿ἀναξιμένης] Μυ]]Δ0ῃ. 1 ν. 2342, 11 420 ϑερμὴ Μ, 
αὐοᾶ ἰδῖηθα ουϊύωνιῦ Ῥ] αὐαγοθβ Ῥυορύθυ ϊδὶαγη ΟΊ: 
τοῦ ἀνδρὸς 10. ᾿Ζριστοτέλης] Ρ. 904, 105 
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προάγωμεν ἐπὶ τὸ ἑξῆς τὸν λόγον, ἥτις ἐστὶν οὐσία 
καὶ ἀῤχὴ καὶ φύσις ψυχρότητος, ξητοῦντες" οἵ μὲν 
οὖν, τῶν σκαληνῶν καὶ τριγωνοειδῶν σχηματισμῶν 

ἐν τοῖς σώμασι κειμένων, τὸ ῥιγοῦν καὶ τρέμειν καὶ 

φροίττειν καὶ ὅσα συγγενῆ τοῖς πάϑεσι τούτοις ὑπὸ 
τραχύτητος ἐγγίγνεσϑαν λέγοντες. εἰ καὶ τοῖς κατὰ 

μέρος διαμαρτάνουσι. τὴν γοῦν ἀρχὴν ὅϑεν δεῖ 

λαμβάνουσι" δεῖ γὰρ ὥσπερ ἀφ᾽ ἑστίας τῆς τῶν 

ὅλων οὐσίας ἄρχεσϑαι τὴν ξήτησιν. ᾧ καὶ μάλιστα 
δόξειεν ἂν ἰατροῦ χαὶ γεωργοῦ καὶ αὐλητοῦ δια- 

φέρειν ὁ φιλόσοφος. ἐχείνοις μὲν γὰρ ἐξαρκεῖ τὰ 
ἔσχατα τῶν αἰτίων ϑεωρῆσαι" τὸ γὰρ ἐγγυτάτω τοῦ 

πάϑους αἴτιον ἂν συνοφϑῇ, πυρετοῦ. μὲν ἔντασις ἢ 
παρέμπτωσις ἐρυσίβης δ᾽ ἥλιον πυριφλεγεῖς ἐπ᾽ 
ὄμβρῳ βαρύτητος δὲ κλίσις αὐλῶν καὶ συναγωγὴ 

πρὸς ἀλλήλους, ἱκανόν ἐστι τῷ τεχνίτῃ πρὸς τὸ 

οἰκεῖον ἔργον. τῷ δὲ φυσικῷ ϑεωρίας ἕνεκα μετιόντι 

τἀληϑὲς ἡ τῶν ἐσχάτων γνῶσις οὐ τέλος ἐστὶν ἀλλ᾽ 

ἀρχὴ τῆς ἐπὶ τὰ πρῶτα καὶ ἀνωτάτω πορείας. διὸ 
καὶ Πλάτων ὀρϑῶς καὶ Ζημόκριτος αἰτίαν ϑερμό- 

τητος καὶ βαρύτητος ζητοῦντες οὐ κατέπαυσαν ἐν 

γῇ καὶ πυρὶ τὸν λόγον ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰς νοητὰς ἀνα- 
φέροντες ἀρχὰς τὰ αἰσϑητὰ μέχρι τῶν ἐλαχίστων 
ὥσπερ σπερμάτων προῆλϑον. 

9. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὰ αἰσϑητὰ ταυτὶ προανα- 
κινῆσαι βέλτιόν ἐστιν, ἐν οἷς ᾿Εμπεδοκλῆς τε καὶ 

6 καὶ] κἀν ἴ γοῦν] οτι. τι6]. ΔΑ] τη τὴν ἀρχὴν 
ὕμως ὅϑεν 18 ἔνστασις ΒΤΏΡΘΙ]ᾺΒ 20 Ζημόκριτος] 

. Ξενοκράτης ὟΝ 

Β 
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Ὁ Στράτων καὶ οἱ Στωικοὶ τὰς οὐσίας τίϑενται τῶν 
δυνάμεων, οἵ μὲν Στωικοὶ τῷ ἀέρι τὸ πρώτως ψυ- 

2 »" - 

χρὸν ἀποδιδόντες, ᾿Εμπεδοκλῆς δὲ καὶ Στράτων τῷ 
Ο ἐ ᾿ Ἂ - » »} ΟΙ , ΄ ὕδατι" τὴν δὲ γῆν ἴσως ἂν ἕτερος φανείη ψυχρό- 
τητος αἰτίαν ὑποτιϑέμενος. πρότερον δὲ τὰ ἐκείνων 
σχοπῶμεν. ἐπεὶ τὸ πῦρ ϑερμὸν ἅμα καὶ λαμπρόν 
2 "- Ἁ »} , “" Χ 7 ξ ἐστι, δεῖ τὴν ἀντικειμένην τῷ πυρὶ φύσιν ψυχράν 

οὐδ. 5: ΟΣ , δ - - τ᾽ εἶναι καὶ σκοτεινήν" ἀντίκειται γὰρ ὡς τῷ λαμπρῷ 
τὸ ζοφερὸν οὕτω τῷ ϑερμῷ τὸ ψυχρόν" ἔστι γὰρ 
ς “ κ Χ Ο Χ » ς - 
ὡς ὄψεως τὸ σκοτεινὸν οὐτῶ τὸ ψυχρὸν ἀφῆς συγ- 

χυτικόν, ἡ δὲ ϑερμότης διαχεῖ τὴν αἴσϑησιν τοῦ 
ἁπτομένου καϑάπερ ἣ λαμπρότης τοῦ ὁρῶντος. τὸ 
ἄρα πρώτως σκοτεινὸν ἐν τῇ φύσει πρώτως καὶ 

ψυχρόν ἐστιν. ὅτι δ᾽ ἀὴρ τὸ πρώτως σκοτεινόν 

ἐστιν, οὐδὲ τοὺς ποιητὰς λέληϑεν" ἀέρα γὰρ τὸ σκό- 

τος καλοῦσιν" ᾿ 

“ἀὴρ γὰρ παρὰ νηυσὶ βαϑεῖ ἦν οὐδὲ σελήνη 

οὐρανόϑεν προύφαινε"" 

καὶ πάλιν 

“ἠέρα ἑσσάμενοι πᾶσαν φοιτῶσιν ἐπ᾽ αἷαν᾽ 

καὶ πάλιν 

«αὐτίκα δ᾽ ἠέρα μὲν σκέδασεν καὶ ἀπῶσεν ὀμίχλην, 

ἠέλιος δ᾽ ἐπέλαμψε᾽' μάχη δ᾽ ἐπὶ πᾶσα φαάνϑη.᾽ 

11 Ηοπι. ὁ 148 ἰὉ. βαϑεῖ᾽ ἰάθη: βαϑείαις Δυὺ βαϑὺς 
18 οὐρανόϑε ἰάθ᾽ιηθ 20 Ἠρβιυάαβ Ὁ ἢ 2δδ 20 πάντῃ φοι- 
τῶντες ἐπ᾽ αἶαν ἰάθη φῦ Ηομ. Ρ θ49 98 ἐπὶ πᾶσα 
Ιάθιη: ἐπιπᾶσα 
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καὶ γάρ “κνέφας᾽ τὸν ἀφώτιστον ἀέρα καλοῦσι, κενόν, 
ὡς ἔοικε, φάους ὄντα" καί Ἱνέφος᾽ ὃ συμπεσὼν καὶ 

πυκχνωϑεὶς ἀὴρ ἀποφάσει φωτὺς κέκληται" καλεῖται Ἐ 
δὲ χαὶ ἀχλὺς καὶ ὁμίχλη καὶ ὅσα τοῦ φωτὸς οὐ 
παρέχει τῇ αἰσϑήσει δίοψιν ἀέρος εἰσὶ διαφοραί" 

καὶ τὸ ἀειδὲς αὐτοῦ καὶ ἄχρωστον “ἭἯιδης καὶ ᾿Ζχέρων 
ἐπίκλησιν ἔσχεν. ὥσπερ οὖν αὐγῆς ἐπιλιπούσης σκο-. 
τεινὸς ἀήρ. οὕτω ϑερμοῦ μεταστάντος τὸ ἀπολειπό- 

μενον ἀὴρ ψυχρὸς ἄλλο δ᾽ οὐδέν ἐστι" διὸ καὶ 
Τάρταρος οὗτος ὑπὸ ψυχρότητος κέκληται᾽ δηλοῖ δὲ 
καὶ ᾿Ησίοδος εἰπών 

᾿Τάρταρά τ' ἠερόεντα" 

καὶ τὸ ῥιγοῦντα πάλλεσϑαι καὶ τρέμειν ἱταρταρίζξειν᾽. 
ταῦτα μὲν οὖν τοιοῦτον ἔχει λόγον. 

10. ᾿Επεὶ δ᾽ ἡ φϑορὰ μεταβολή τίς ἐστι τῶν 

φϑειρομένων εἰς τοὐναντίον ἕκάστῳ, σκοπῶμεν εἰ 949 

καλῶς εἴρηται τό πυρὸς ϑάνατος ἀέρος γένεσις". 

ϑνήσκει γὰρ καὶ πῦρ ὥσπερ ζῶον, ἢ βία σβεννύ- 

μενον ἢ δι᾿ αὑτοῦ μαραινόμενον. ἡ μὲν οὖν σβέσις 
90 ἐμφανεστέραν ποιεῖ τὴν εἰς ἀέρα μεταβολὴν αὐτοῦ" 

καὶ γὰρ ὃ χαπνὸς ἀέρος ἐστὶν εἶδος καὶ ἡ κατὰ. 

Πίνδαρον “ἀέρα κνισᾶντι λαχτίξζοισδα καπνῷ᾽ λιγνὺς 

καὶ ἀναϑυμίασις. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ φϑινούσης 

ἀτροφίᾳ φλογὸς ἰδεῖν ἔστιν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν λύχνων, 
εὅ τὸ ἄκρον εἰς ἀέρα καὶ γνοφώδη καὶ ξοφερὸν ἀπο- 

8 καλεῖται] κνηπὶς Μ' 600]]. ». 9510 10 οὕτως ΕΡΘΥΪαΒ 
12 Ἠρβιοάπβ ΤΠῃθορ. 119: τάρταρόν τ᾽ 17 πυρὸς κὲ] Βγ- 
ψαῦον. Ῥ. 11 22. αἰϑέρα ῬΒιπάδγαβ ᾿βύμτῃ. 4, 115. “1Ὁ. 
1ᾶ΄θῃι: κρίσ᾽ ἀντιλακχτίξουσα 2ὅ ΒΑΒ1]66η818: ἀποχεομένων' 

ῬΙαΐδυοῆὶ Μοταῖα. Ὑο].ὉΥ͂. 51| 
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χεόμενον. ἱκανῶς δ᾽ καὶ ὁ τῶν μετὰ λουτρὸν ἢ πυ- 
ρίαν περιχεομένων ψυχρὸν ἀνιὼν ἀτμὸς ἐνδείκνυται 

τὴν εἰς ἀέρα τοῦ ϑερμοῦ φϑειρομένου μεταβολήν, 
ὡς φύσει πρὸς τὸ πῦρ ἀντικείμενον" ᾧ τὸ πρώτως 
τὸν ἀέρα σχοτεινὸν εἶναι καὶ ψυχρὸν ἠκολούϑει. 

11. Καὶ μὴν ἁπάντων γε τῶν γιγνομένων ὑπὸ 
’ὔ Ε “ ͵ ΄ ἥν ΄ 

ψυχρότητος ὃν τοῖς σωμασι σφοδρότατον καὶ βιαιό- 
ς - ΘῈ 7 Ξ ’ ᾽ Δ " τατον ἡ πῆξις οὖσα πάϑος μέν ἐστιν ὕδατος ἔργον 

δ᾽ 9. ς ΘΝ Ἅ ᾿ 4.06 " ἄν ΥδΑ τ ἀξρος᾽ αὐτὸ μὲν γὰρ καϑ' ἑαυτὸ τὸ ὕδωρ εὐδιά- 

χυτον καὶ ἀπαγὲς καὶ ἀσύστατόν ἐστιν, ἐντείνεται 

δὲ χαὶ συνάγεται τῷ ἀέρι σφιγγόμενον ὑπὸ ψυχρό- 

τητος διὸ καὶ λέλεκται 

ἱδἰ δὲ νότος βορέην προκαλέσσεται, αὐτίκα νέψει."ἢ 

τοῦ γὰρ νότου καϑάπερ ὕλην τὴν ὑγρότητα παρα- 

σχευάσαντος, ὃ βόρειος ἀὴρ ὑπολαβὼν ἔπηξε. καὶ 

δῆλόν ἐστι μάλιστα περὶ τὰς χιόνας" ἀέρα γὰρ 

μεϑεῖσαι καὶ προαναπνεύσαδαι λεπτὸν καὶ ψυχρὸν 

οὕτω ῥέουσιν" ᾿Δριστοτέλης δὲ καὶ τὰς ἀκόνας τοῦ 
μολίβδου τήκεσϑαί φησι καὶ δεῖν ὑπὸ χρύους καὶ 

χειμῶνος, ὕδατος μόνου πλησιάξοντος αὐταῖς" ὃ δ᾽ 

ἀήρ. ὡς ἔοικε, συνελαύνων τὰ σώματα τῇ ψυχρότητι 
καταϑραύει καὶ ῥήγνυσιν. 

“ἷἢ ’ Ἂ Χ 3 , - Ὁ 

12. Ἔτι τοίνυν τὰ μὲν ἀποσπασϑέντα τῆς πηγῆς 
Ω’ »Ὕ ’ Ξ »-» . ἐν »" 5." 

ὕδατα μᾶλλον πήγνυται" μᾶλλον γὰρ ὃ ἀὴρ ἐπικρα- 

τ "᾿ 

τεῖ τοῦ ἐλάττονος. ἂν δέ τις ψυχρὸν ἐκ φρέατος 36 
ὕδωρ λαβὼν ἐν. ἀγγείῳ καὶ καϑεὶς αὖϑις εἰς τὸ 

18 ΘΔ] 11τὰ. ΒΎδρτη. 7871 δα, βομποῖάον. 18 ᾿ἀριστοτέλης] 
Βοθ6 ἔγαρτυη. 212 

“πὰ  Φ“ΛΑΌΨΨΨΘΟΥΒ 
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φρέαρ ὥστε μὴ ψαύειν τοῦ ὕδατος τὸ ἀγγεῖον 

ἀλλ᾽ ἐν τῷ ἀέρι κρέμασϑαι, περιμείνῃ χρόνον οὐ 

πολύν, ἔσται ψυχρότερον τὸ ὕδωρ᾽ ᾧ μάλιστα δη- 
λοῦται τὸ μὴ τοῦ ὕδατος εἶναι τὴν πρώτην αἰτίαν 

τῆς ψυχρότητος ἀλλὰ τοῦ ἀέρος. τῶν γε μὴν με- 
γάλων ποταμῶν οὐδεὶς πήγνυται διὰ βάϑους" οὐ 

γὰρ καϑίησιν εἰς ὅλον ὃ ἀήρ, ἀλλ᾽ ὅσα τῇ ψυχρό- 
τητι περιλαμβάνει ψαύων καὶ πλησιάζων. ταῦϑ' 

ἵστησιν ὅϑεν οἱ βάρβαροι διαβαίνουσι πεζῇ. προ- 

10 βαλόντες ἀλώπεκας" ἂν γὰρ μὴ πολὺς ἀλλ᾽ ἐπιπόλαιος 

ὁ πάγος ἦ, αἰσϑανόμεναι τῷ ψόφῳ τοῦ ὑπορρέοντος 

ὕδατος ἀναστρέφουσιν. ἔνιοι ὃὲ καὶ ϑηρεύουσιν 

ἰχϑῦς. ὕδατι ϑερμῷῶ τοῦ πάγου παραλύοντες καὶ 

᾿ χαλῶντες τό γὲ τὴν δρμιὰν δεξόμενον. οὕτως οὐδὲν 

ιὸ ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ τὸ ἐν βάϑει πέπονϑε. καίτοι τῶν 

ἄνω τοσαύτη γίγνεται μεταβολὴ διὰ τὴν πῆξιν, ὥστε 

συντρίβειν τὰ πλοῖα τὸ ὕδωρ ἀποβιαξόμενον εἰς 

ἑαυτὸ καὶ συνϑλιβόμενον. ὡς ἱστοροῦσιν οἱ νῦν 

μετὰ τοῦ Καίσαρος ἐπὶ τοῦ Ἴστρου διαχειμάσαντες. 

Ε 

οο οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸ περὶ ἡμᾶς συμβαῖνον ἱκανὴν ἡ 
, , 5 ᾿ Χ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ᾽ξ 

μαρτυρίαν δίδωσι" μετὰ γὰρ τὰ λουτρὰ καὶ τὰς ἔξι- 

δρώσεις περιψυχόμεϑα μᾶλλον. τοῖς σώμασιν ἀνει- 

μένοις καὶ διακεχυμένοις πολλὴν ψυχρότητα μετὰ 

τοῦ ἀέρος καταδεχόμενοι. τὸ δ᾽ αὐτὸ τοῦτο καὶ τὸ 
ε0 ὕδωρ πάσχει" ψύχεται γάρ. ἂν προϑεομανϑῇ, μᾶλλον. 

εὐπαϑέστερον τῷ ἀέρι γενόμενον" ὁπότε τὰ ξέοντα 

14 τό γε--- δεξόμενον ὟὟΥ: τότε--- δεξαμένων 26 τηλ] 1 
γιγνόμενον 10. ὁπότε] οἵ τε . Μαϊτη ὁπόϑ᾽ οἵ αυῦ 
Γν ε 

οπου Οοἱὲ 

Ν 81 
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ἘΕ τῶν ὑδάτων ἀναρύτοντες καὶ μετεωρίξοντες οὐδὲν 

ἄλλο δήπου ποιοῦσιν ἢ πρὸς ἀέρα πολὺν ἀνακεραν- 
νύουσιν. ὃ μὲν οὖν τῷ ἀέρι τὴν πρώτην ἀποδιδοὺς 
τῆς ψυχρότητος δύναμιν. ὦ Φαβωρῖνε, λόγος ἕν 

τοιαύταις ἐστὶ πιϑανότησιν. 
18. Ὁ δὲ τῷ ὕδατι λαμβάνει μὲν καὶ αὐτὸς ἀρ- 

χὰς ὁμοίως, οὕτω πως τοῦ ᾿Εμπεδοκλέοὺς λέγοντος 

“ἠέλιον μὲν λαμπρὸν ὅρα καὶ ϑερμὸν ἁπάντῃ, 

ὄμβρον δ᾽ ἐν πᾶσι δνοφόεντά τὲ διγαλέον τε" 

τῷ γὰρ ϑερμῷ τὸ ψυχρὸν ὡς τῷ λαμπρῷ τὸ μέλαν 

ἀντιτάξας συλλογίσασϑαι δέδωκεν. ὅτι τῆς αὐτῆς 

οὐσίας ἐστὶ τὸ μέλαν καὶ τὸ ψυχρόν. ὡς τῆς αὐτῆς 

9600 τὸ λαμπρὸν καὶ τὸ ϑερμόν. ὅτι δ᾽ οὐ τοῦ ἀέρος 
τὸ μέλαν ἀλλὰ τοῦ ὕδατός ἔστιν, ἡ αἴσϑησις ἐπι- 

μαρτυρεῖ. τῷ μὲν ἀέρι μηδενὸς ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν 
ὔ ψπν 3 τ Ὰ “ι Ἁ Χ 

μὑξλαινομένου τῷ δ᾽ ὕδατι πάντων. ἂν γὰρ τὸ λευ- 

κότατον ἐμβάλῃς ἔριον εἰς ὕδωρ ἢ ἱμάτιον, ἀναφαΐ- 

νδται μέλαν καὶ διαμένει, μέχρι ἂν ὑπὸ ϑερμότητος 

ἐξικμασϑῇ τὸ ὑγρὸν ἤ τισι στρέβλαις καὶ βάρεσιν 
»} Ἀτ δ τ - -“ Ο ων ’ , 

ἐχπιεσϑῇ᾽" τῆς τὲ γῆς ὕδατι ῥαινομένης, διαμελαί- 

ψουσιν οὗ καταλαμβανόμενοι ταῖς σταγόσι τόποι. 

τῶν ἄλλων ὁμοίων μενόντων. αὐτοῦ μὲν οὖν τοῦ 

ὕδατος σχοτεινότατον ὑπὸ πλήϑους φαίνεται τὸ 

Β ἡ υταθοιν οἷς δ᾽ ἀὴρ πλησιάξει, ταῦτα περιλάμ- 

πεται καὶ διαγελᾷ. τῶν δ᾽ ἄλλων ὑγρῶν διαφανὲς 

μάλιστα τοὔλαιόν ἔστι, πλείστῳ χρώμενον ἀέρι" 

Ἵ ΤΌΤΣΠΘΌΙ Εχθιηρίατα: ἀνορύττοντες 1 Ἐμπεδοκλέους] 
Μυ]]Δοὴ. 1 ν8. 122. 124 8 ὁρᾶν Ἰάθτῃ 

΄ 

20 
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τούτου δὲ τεκμήριον ἡ κουφότης, δι᾿ ἣν ἐπιπολάξει 

πᾶσιν ὑπὸ τοῦ ἀέρος ἄνω φερόμενον. ποιεῖ ὃδὲ καὶ 
τὴν γαλήνην ἐν τῇ θαλάττῃ τοῖς κύμασιν ἐπιρραι- 

νόμενον, οὐ διὰ τὴν λειότητα τῶν ἀνέμων ἀπολισϑα- 

δνόντων, ὡς ᾿Δριστοτέλης ἔλεγεν" ἀλλὰ παντὶ μὲν 
ὑγρῶ τὸ κῦμα διαχεῖται πληττόμενον, ἰδίως δὲ τοῦὔ- 

λαιον αὐγὴν καὶ καταφάνειαν ἐν βυϑῷ παρέχει, 

διαστελλομένων τῷ ἀέρι τῶν ὑγρῶν" οὐ γὰρ μόνον 

ἐπιπολῆς τοῖς διανυχτερεύουσιν ἀλλὰ καὶ κάτω τοῖς 

10 ὁπογγοϑήραις διαφυσώμενον ἐκ τοῦ στόματος ἐν τῇ 

ϑαλάττῃ φέγγος ἐνδίδωσιν. οὐ μᾶλλον οὖν τῷ ἀέρι 

τοῦ μέλανος ἢ τῷ- ὕδατι μέτεστιν, ἧττον δὲ τοῦ 
ψυχροῦ. τὸ γοῦν ἔλαιον, ἀέρος πλείστου τῶν 

ὑγρῶν μετέχον, ἥκιστα ψυχρόν ἐστι καὶ πήγνυται 

ι μαλακῶς" ὃ γὰρ ἀὴρ ἐγκεκραμένος οὐκ ἐᾷ σκληρὰν 

γενέσϑαι τὴν πῆξιν" βελόνας δὲ καὶ πόρπας σιδη- 
ρᾶς καὶ τὰ λεπτὰ τῶν ἔργων οὐχ ὕδατι βάπτουσιν 
ἀλλ᾽ ἐλαίῳ, τὴν ἄγαν ψυχρότητα φοβούμενοι τοῦ 

ὕδατος ὡς διαστρέφουσαν. ἀπὸ τούτων γὰρ δικαιό- 

90 τερόν ἐστιν ἐξετάζεσθαι τὸν λόγον οὐκ ἀπὸ τῶν 
χρωμάτων" ἐπεὶ καὶ χιὼν καὶ χάλαξα καὶ κρύσταλ- 
λὸοὸς ἅμα λαμπρότατα γίγνεται καὶ ψυχρότατα" καὶ 

πάλιν πίττα ϑερμότερόν ἐστε μέλιτος καὶ δκοτω- 

δέστερον. 
85 4114. Ὅμως δὲ ϑαυμάξω τῶν ἀξιούντων τὸν ἀέρα 

ψυχρὸν εἶναι διὰ τὸ καὶ σκοτεινόν, εἰ μὴ συνορῶσιν 

8 τὴν] “461 θαθΌποσαβ. Εοσχῦ. τινὰ ὅ ᾿Δριστοτέλης] 
90. 2958α: 11 λεπτὰ Μεάνϊρίαβ: λοιπὰ 0. ἔργων] 
ἐργαλείων ὟΝ 
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ἑτέρους ἀξιοῦντας ϑερμὸν εἶναι διὰ τὸ καὶ κοῦφον. 
οὐ γὰρ οὕτω τῷ ψυχρῷ τὸ σκοτεινὸν ὡς τὸ βαρὺ 

καὶ στάσιμον οἰκεῖόν ἐστι καὶ συγγενές" πολλὰ γὰρ 
ΒΡ ῇ “ ᾽ ΄ 2 

ἄμοιρα ϑερμότητος ὄντα μετέχει λαμπηδόνος. ἕλα- 

φρὺὸν δὲ καὶ κοῦφον καὶ ἀνωφερὲς οὐδέν ἐστι τῶν 

ψυχρῶν. ἀλλὰ καὶ τὰ νέφη, μέχρι μὲν ἀέρος οὐσίᾳ 

μᾶλλον προσήκει, μετεωρίξεται" μεταβαλόντα δ᾽ εἰς 

Ἑ ὑγρὸν εὐθὺς ὀλισϑάνει καὶ τὸ χοῦφον οὐχ ἧττον 
μ} Χ Χ -ὶ τ ῇ 3 ὡ 

ἢ τὸ ϑερμὸν ἀποβάλλει, ψυχρότητος ἐγγιγνομένης 

καὶ τοὐναντίον ὅταν ϑεομότης ἐπέλθῃ, πάλιν ἀνα- 

στρέφει τὴν κίνησιν, ἅμα τῷ μεταβαλεῖν εἰς ἀέρα 

τῆς οὐσίας ἄνω φερομένης. καὶ μὴν οὐδὲ τὸ τῆς 

φϑορᾶς ἀληϑές ἐστιν οὐ γὰρ εἰς τοὐναντίον ἀλλ᾽ 

ὑπὸ τοῦ ἐναντίου φϑείρεταν τῶν ἀπολλυμένων 
ἕχαστον, ὥσπερ τὸ πῦρ ὑπὸ τοῦ ὕδατος εἰς τὸν 

9} 1} » Ἁ Ο ς Χ 2 ΄ 2 ᾿ 
ἀέρα. τὸ γὰρ ὕδωρ ὁ μὲν Αἰσχύλος εἰ καὶ τραγι- 

κῶς ἀλλ᾽ ἀληϑῶς εἶπε 

᾿παύσυβοιν δίκην πυρός" 
ΟΛ Χ » - »" Ὡ“, Ἁ - 

Ὅμηρος ᾿ τῷ ποταμῷ τὸν φαιστον καὶ τῷ Ποδει- 

δῶνι τὸν ᾿“πόλλωνα κατὰ τὴν μάχην φυσικῶς μᾶλ- 

Ἐλον ἢ μυϑικῶς ἀντέταξεν. ὁ δ᾽ ᾿Δρχίλοχος ἐπὶ τῆς 

τἀναντία φρονούσης οὐ κακῶς εἶπε 
ΥΩ Ν δ 55. εὐὴς 
τῇ μὲν ὕδωρ ἐφόρει 

δολοφρονέουσα χειρί, τἠτέρῃ δὲ πῦρ.ἢ 

ἐν δὲ Πέρσαις τῶν ἱκετευμάτων μέγιστον ἦν καὶ 

18 οὐ Νά ΚΕ, Ρ.. 107 10. παύσυβριν ἢ: παῦε ὕβριν 
οἵ, φέλυβρις, ὀνησίπολις 51τΉ1]18 19 Ὅμηρος] Ηοχῃ. Φ 842. 
48. 248 Βορῖ. 2 ρ. 410 24. Βομποίἀθυίπιβ: τῇ ἑτέρῃ 
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ἀπαραίτητον, δἰ πῦρ λαβὼν ὁ ἱκετεύων καὶ ἐν πο- 

ταμῷ βεβηκὼς ἀπειλοίη μὴ τυχὼν τὸ πῦρ εἰς τὸ 

ὕδωρ ἀφήσειν" ἐτύγχανε μὲν γὰρ ὧν ἐδεῖτο, τυχὼν 

δ᾽ ἐχολάξετο διὰ τὴν ἀπειλὴν ὡς παρὰ νόμον καὶ 
κατὰ τῆς φύσεως γενομένην. καὶ τοῦτο δὴ τὸ πρό- 

ΩΟ ς - ἱν Δ ἊΨ , ΄ χειρον ἅπασι ἱπῦρ ὕδατι μιγνύναι᾽ τὸ παροιμιαξζό- 
μενον ἐν τοῖς ἀδυνάτοις. μαρτυρεῖν ἔοικεν ὅτι τῷ 

πυρὶ τὸ ὕδωρ πολέμιόν ἐστι καὶ ὑπὸ τούτου φϑεί- 
Ἁ 4 [4 3 ἱν Χ ΠΡ Ν » 

θὲται καὶ κολάξεται σβεννύμενον, οὐχ ὑπὸ τοῦ ἀξρος 951 

τίον ὡς ὑπολαμβάνει τὴν οὐσίαν αὐτοῦ καὶ δέχεται 

μεταβάλλοντος. εἰ γὰρ αἰτία εἰς ὃ μεταβάλλει τὸ 

φϑειρόμενον ἐναντίον ἑστί, τί μᾶλλον τῷ ἀέρι τὸ 

πῦρ ἢ τὸ ὕδωρ ἐναντίον φανεῖται; μεταβάλλει γὰρ 

εἰς ὕδωρ συνιστάμενος" εἰς δὲ πῦρ διακρινόμενος" 

ὥσπερ αὖ πάλιν τὸ ὕδωρ διακρίσει μὲν εἰς ἀέρα 
, , 2 2 Ὁ ς ᾿" 1 ἐν , φϑείρεται συγκρίσει δ᾽ εἰς γῆν. ὡς μὲν ἐγὼ νομίξω 

δι᾿ οἰκειότητα τὴν πρὸς ἀμφότερα καὶ συγγένειαν, 

οὐχ ὡς ἐναντίον ἑκατέρῳ καὶ πολέμιον. ἐχεῖνοι δέ, 
ὁποτέρως ἂν εἴπωσι. τὸ ἐπιχείρημα διαφϑείρουσι. 

΄ὔ ’, ' ς Χ “ Ὁ. ἴω Ὰ Ο 

50 πήγνυσθαί γεὲ μὴν ὑπὸ τοῦ ἀέρος φάναι τὸ ὕδωρ Β 
ἀλογώτατόν ἐστιν, αὐτὸν τὸν ἀέρα μηδαμοῦ πηγνύ- 

μενον ὁρῶντας. νέφη γὰρ καὶ ὁμέχλαι καὶ κνηκίδες 

οὐ πήξεις εἰσὶν ἀλλὰ συστάσεις καὶ παχύτητες ἀέρος 

διεροῦ καὶ ἀτμώδους᾽ ὁ δ᾽ ἄνικμος καὶ ξηρὺς οὐδ᾽ 
2 ΄ ᾿ , 2 ἘΝ τ - 

85 ἄχρι ταύτης τὴν κατάψυξιν ἐνδέχεται τῆς μεταβολῆς. 

6 οτι. Τιθαΐβοῃ. [1Ὁ. παραβιαξόμενον τη] 7 ἐν] ἐπὶ Ηοι- 
ὙΘΥΘηῸ5 10 τίον] Ῥαϊαθπαβ. τεῖνον 8111. ϑοπίθηξα τϑ- 
ααἰτιὖὺ ὃς τοὐναντίον ἀ6]6ἴο ὡς δαὺ τιαύαΐο ἴθ καὶ 11 αἰτία] 
ἀεὶ τὸ Χ. ἀεὶ τοῦτ᾽ ἨἩογτ πογάρθηυβ. ἅπαν 20 τὸ Βθῃβθίθτιβ 
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κι ἔστι γὰρ ἃ τῶν ὀρῶν οὐ λαμβάνει νέφος οὐδὲ δρό- 
σον οὐδ᾽ ὁμίχλην. εἰς καϑαρὸν ἀέρα καὶ ἄμοιρον 

ὑγρότητος ἐξικνούμενα τοῖς ἄκροις" ᾧ μάλιστα δῆ- 

λόν ἐστιν ὡς αἵ κάτω πυκνώσεις καὶ συστάσεις τῷ 
5. , ΄ς χ . ᾿ 2 - ἀέρι συμμεμιγμένον ὑγρὸν καὶ ψυχρὸν ἐνδιδοῦσι. 

1ὅ. Τὰ δὲ κάτω τῶν μεγάλων ποταμῶν οὐ πή- 
γνυται κατὰ λόγον. τὰ γὰρ ἄνω παγέντα τὴν ἀνα- 

ϑυμίασιν οὐ διίησιν, . ἀλλ᾽ ἐγκαϑειργνυμένη καὶ 
ἀποστρεφομένη ϑερμότητα παρέχει τοῖς διὰ βάϑους 
ἘΣ τε «τῷ ἢ 3 ΄ Νὴ κ Χ ’ - ὑγροῖς" ἀπόδειξις δὲ τούτου τὸ λυομένου τοῦ πάγου 

͵ 9 Χ κ 2 - ἶν -" 3 , πάλιν ἀτμὸν πολὺν ἐκ τῶν ὑγρῶν ἀναφέρεσϑαι. 

διὸ καὶ τὰ τῶν ζῴων σώματα χειμῶνός ἐστι ϑερ- 

μότερα τῷ συνέχειν τὸ ϑερμὸν ἐν ἑαυτοῖς ὑπὸ τῆς 

ἔξωϑεν ψυχρότητος εἴσω συνελαυνόμενον. αἱ δ᾽ 
3 ῇ νὴ , ᾿ ΄ ᾿ Χ ἀναρύσεις καὶ μετεωρίσεις οὐ μόνον τὸ ϑερμὸν ἐξαι- 

ροῦσι τῶν ὑδάτων ἀλλὰ καὶ τὸ ψυχρόν" ὅϑεν ἥκιστα 

τὰς χιόνας καὶ τὸ συνϑλιβόμενον ὑγρὸν ἀπ᾽ αὐτῶν 

οἵ σφόδρα ψυχροῦ δεόμενον κινοῦσιν" ἐκστατικὸν 
Ἁ 2 " 6 ’, ἰκὰ 2 3 3. 2 ΝῚ 9 3 γὰρ ἀμφοῖν ἡ κίνησις. ὅτι δ᾽ οὐκ ἀξρος ἐστὶν ἀλλ 

ὕδατος ἡ τοιαύτη δύναμις, οὕτως ἄν τις ἐξ ὑπαρχῆς 

ἐπέλθοι. πρῶτον μὲν οὐκ εἰκός ἐστιν ἀέρα, τῷ 

αἰϑέρι γειτνιῶντα καὶ ψαύοντα τῆς περιφορᾶς καὶ 
ψαυόμενον οὐσίας πυρώδους, τὴν ἐναντίαν ἔχειν 

δύναμιν: οὔτε γὰρ ἄλλως δυνατὸν ἁπτόμενα καὶ 

συνεχῆ τοῖς πέρασιν ὄντα δύο σώματα μὴ πάσχειν 

ὑπ᾽ ἀλλήλων, εἰ δὲ πάσχειν, μὴ ἀναπίμπλασϑαι τῆς 

τοῦ κρείττονος δυνάμεως τὸ ἧττον οὔτε τὴν φύσιν 

11 τὸ συλλειβόμενον Ν 21 τὸν ἀέραῦ 28 οὐσίας Χ: 
οὔσης. 64 τηδ]λὴ ὑπ᾽ οὐσίας , 

10 

τῆν 
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ἔχει λόγον ἐφεξῆς τῷ φϑείροντι τάξαι τὸ φϑειρό- 

μδνον, ὥσπερ οὐ κοινωνίας οὖσαν οὐδ᾽ ἁρμονίας 
ἀλλὰ πολέμου καὶ μάχης δημιουργόν. χρῆται μὲν 
γὰρ ἐναντίοις εἰς τὰ ὅλα πράγμασι" χρῆται δ᾽ οὐκ 

5. ἀχράτοις οὐδ᾽ ἀντιτύποις, ἀλλ᾽ ἐναλλάξ τινα ϑέσιν 
καὶ τάξιν οὐκ ἀναιρετικήν ἀλλὰ κοινωνικὴν δι᾽ 
ἑτέρων καὶ συνεργὸν ἐν μέσῳ παρεμπλεκομένην 
ἔχουσι' καὶ ταύτην εἴληφεν ὁ ἀήρ, ὑποκεχυμένος 
τῷ πυρὶ πρὸ τοῦ ὕδατος καὶ διαδιδοὺς ἐπ’ ἀμφό- 

᾿οτερα καὶ συνάγων, οὔτε ϑερμὸς ὧν αὐτὸς οὔτε 

ψυχρὸς ἀλλὰ ψυχροῦ καὶ ϑερμοῦ μετακέρασμα καὶ 

κοινώνημα, μιγνυμένων ἐν αὐτῷ μῖξιν ἀβλαβῆ καὶ 

μαλακῶς ἀνιεῖσαν καὶ δεχομένην τὰς ἐναντίας ἀκρό- 
τητας. 

1ὅ 16. Ἔπειτα πανταχοῦ μέν ἐστιν ἀὴρ ἴσος, οὐ 

πανταχοῦ δὲ χειμὼν ὅμοιος οὐδὲ ψῦχος. ἀλλὰ 
ταῦτα μὲν τὰ μέρη ψυχρὰ καὶ κάϑυγρα, ταῦτα δὲ 

ξηρὰ καὶ ϑερμὰ τῆς οἰκουμένης οὐ κατὰ τύχην, 

ἀλλὰ τῷ μίαν οὐσίαν ψυχρότητος καὶ ὑγρότητος 

20. εἶναι. Διβύης μὲν γὰρ ἔνϑερμος ἡ πολλὴ καὶ ἄνυ- 
δοος, Σκυϑίαν δὲ καὶ Θράκην καὶ Πόντον οἵ πεπλα- 
νημένοι λίμνας τὲ μεγάλας ἔχειν καὶ ποταμοῖς διαρ- 
ρεῖσϑαι βαϑέσι καὶ πολλοῖς ἱστοροῦσιν" αὐτῶν τε 

τῶν ἐν μέσῳ τόπων τὰ παράλιμνα καὶ ἑλώδη ψῦχος 
5 ἔχει μάλιστα διὰ τὰς ἀπὸ τῶν ὑγρῶν ἀναϑυμιάσεις" 

Ποσειδώνιος δὲ τῆς ψυχρότητος αἰτίαν εἰπὼν τὸ 

πρόσφατον εἶναι τὸν ἕλειον ἀέρα καὶ νοτερὸν οὐχ 

18 ΤΌτΠΘΡυΒ: ἐνιεῖσαν 16 ψῦχος ἕ: ψύχος «αὖ ψυχρός 
19 ὑγρότητος] δἀ. ὡς ξηρότητος καὶ ϑερμότητος 

10 

1}: 
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᾿ ἔλυσε τὸ πιϑανόν, ἀλλὰ πιϑανώτερον ἐποίησεν" οὐ 
γὰρ ἂν ἐφαίνετο τοῦ ἀέρος ὁ πρόσφατος ἀξὶ ψυχρό- 
τερος, εἰ μὴ τὸ ψυχρὸν ἐν τοῖς ὑγροῖς τὴν γένεσιν 
εἶχε. βέλτιον οὖν Ὅμηρος εἰπών 

.96559. ᾿αὔρη δ᾽ ἐκ ποταμοῦ ψυχρὴ πνέει ἠῶϑι πρό᾽, 

τὴν πηγὴν τῆς ψυχρότητος ἔδειξεν. ἔτι τοίνυν ἡ 

μὲν αἴσϑησις πολλάκις ἡμᾶς ἐξαπατᾷ, ὅταν ἱματίων 

ἢ π ψυχρῶν Π  αμσμεν, ὈΙΟμΈσΟυΣ ὑγρῶν ϑϑιγ- 

γέλευν διὰ τὸ κοινὴν ἀμφοτέροις οὐσίαν ὑκάρχειν 

καὶ τὰς φύσεις σύνεγγυς εἶναι καὶ οἰκείας. ἐν δὲ 

τοῖς δυσχειμέροις κλίμασι πολλὰ ῥηγνύει τὸ ψῦχος 

ἀγγεῖα καὶ χαλκᾶ καὶ κεραμεᾶ" κενὸν δ᾽ οὐδὲν ἀλλὰ 

πάντα πλήρη, βιαξομένου τῇ ψυχρότητι τοῦ ὕδατος. 

καίτοι φησὶ Θεόφραστος τὸν ἀέρα ῥηγνύειν τὰ ἀγγεῖα 

τῷ ὑγρῷ καϑάπερ ἥλῳ χρώμενον" ὅρα δὲ μὴ τοῦτο 
Β χομψῶς μᾶλλον ἢ ἀληϑῶς εἰρημένον ἐστίν" ἔδει γὰρ 

τὰ πίττης γέμοντα μᾶλλον ῥήγνυσθαι ὑπὸ τοῦ ἀέρος 

καὶ τὰ γάλακτος. ἀλλ᾽ ἔοικε τὸ ὕδωρ ἐξ ἑαυτοῦ 
ψυχρὸν εἶναι καὶ πρώτως᾽ ἀντίκειται γὰρ τῇ ψυ- 

χρότητι πρὸς τὴν θερμότητα τοῦ πυρός. ὥσπερ τῇ 

ὑγρότητι πρὸς τὴν ξηρότητα καὶ τῇ βαρύτητι πρὸς 

τὴν κουφότητα. καὶ ὅλως τὸ μὲν πῦρ διαστατικόν 

ἐστι χαὶ διαιρετικόν, τὸ δ᾽ ὕδωρ κολλητικὸν καὶ 

σχετικόν. τῇ ὑγρότητι συνέχον καὶ πῆττον" ἣ καὶ 
παρέσχεν ᾿Εμπεδοκλῆς ὑπόνοιαν, ὡς τὸ μὲν πῦρ 

ὅ Ηοιῃ. εὲ 4690 ἰὈ. πνέει] οὔϊ. οοαᾶ, 60 ἔδειξεν} ἡνί- 
ξατοΎΝ, ἴδοι !α5. ογαῦ ἐδίδαξεν, 804 ΠΟ Οορὰϑ 1 ἥἤλῳ Τὰυ- 
ὩΘΌα5: ἡλίῳ 11 ὑπὸ τοῦ ἀέρος ῥήγνυσθανϑ Ὁ Ἐμπε- 
δοκλῆς] Μυ]]ΔοΉ. 1 γϑ8. 80. 970. 

σι 
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ἱνεῖχος οὐλόμενον᾽ ᾿σχεδύνην᾽ δέ ᾿φιλότητα᾽ τὸ ὑγρὸν 

ἑχάστοτε προσαγορεύων" ἐπεὶ τροφὴ μὲν πυρὺς τὸ 

μεταβάλλον εἰς πῦρ, μεταβάλλει δὲ τὸ συγγενὲς καὶ 
οἰκεῖον, τὸ δ᾽ ἐναντίον δυσμετάβλητον, ὡς τὸ ὕδωρ᾽ 

5 καὶ αὐτὸ μὲν ὡς ἔπος εἰπεῖν ἄκαυστόν ἐστιν, ὕλην 

δὲ καὶ πόαν νοτερὰν χαὶ ξύλα βεβρεγμένα δυσκαῆ 
παρέχει, καὶ φλόγα ξοφερὰν καὶ ἀμβλεῖαν ὑπὸ χλω- 
ρότητος ἀναδίδωσι τῷ ψυχρῷ μαχόμενον πρὸς τὸ 

ϑερμὸν ὡς φύσει πολέμιον. 
ι.΄. 117. Σκόπει δὲ καὶ ταῦτα παραβάλλων ἐκείνοις. 

ἐπεὶ δὲ καὶ Χρύσιππος οἰόμενος τὸν ἀέρα πρώτως 

ψυχρὸν εἶναι, διότι καὶ σκοτεινόν, ἐμνήσϑη μόνον 

τῶν πλέον “ἀφεστάναι τὸ ὕδωρ τοῦ αἰϑέρος ἢ τὸν 

ἀέρα λεγόντων, καὶ πρὸς αὐτούς τι βουλόμενος 
ιὸ εἰπεῖν οὕτω μὲν ἄν᾽ ἔφη “καὶ τὴν γῆν ψυχρὰν 

εἶναι πρώτως λέγοιμεν, ὅτι τοῦ αἰϑέρος ἀφέστηκε 
πλεῖστον. ὡς ἀδόκιμόν τινα παντελῶς τοῦτον καὶ 

ἄτοπον ἀπορρίψας τὸν λόγον" ἐγώ μοι δοχῶ μηδὲ 

τὴν γῆν ἄμοιρον εἰκότων καὶ πιϑανῶν ἀποφαίνειν, 

90 ποιησάμενος ἀρχὴν ᾧ μάλιστα Χρύσιππος ὑπὲρ τοῦ 

ἀέρος κέχρηται. τί δὲ τοῦτ᾽ ἐστί; τὸ σκοτεινὸν ὄντα 

πρώτως εἶναι καὶ ψυχρὸν πρώτως. εἰ γὰρ δύο λα- 

βὼν οὗτος ἀντιϑέσεις δυνάμεων οἴεται τῇ ἑτέρᾳ καὶ 

τὴν ἑτέραν ἐξ ἀνάγκης ἕπεσϑαι, μυρίαι δήπουϑέν 

ο5 εἰσιν ἀντιτάξεις καὶ ἀντιπάϑειαι πρὸς τὸν αἰϑέρα 

τῆς γῆς, αἷς καὶ ταύτην ἄν τις ἀκολουϑεῖν ἀξιώσειεν. 

οὐ γὰρ ὡς βαρεῖα πρὸς κοῦφον καὶ καταρρεπὴς πρὸς 

1 σχεδύνην) σφεδανὴν Χ 22 εἶναι καὶ ψυχρὸν πρώτως 
ααα. Ῥαύχιοιαβ 80 αἰϑέρα Ππθομπῖσαβ: ἀέρα 

Ό 
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Ε ἀνωφερὲς ἀντίκειται μόνον, οὐδ᾽ ὡς πυκνὴ πρὸς 
ἀραιὸν οὐδ᾽ ὡς βραδεῖα καὶ στάσιμος πρὸς ὀξύρ- 
ροπον καὶ κινητικόν, ἀλλ᾽ ὡς βαρυτάτη πρὸς κου- 

φότατον καὶ πυκνοτάτη πρὸς ἀραιότατον, καὶ τέλος 

ὡς ἀκίνητος ἐξ ἑαυτῆς πρὸς αὐτοκίνητον καὶ τὴν 5 
μέσην χώραν ἐπέχουσα πρὸς ἀεὶ κυκλοφορούμενον. 
οὐκ ἄτοπον οὖν τηλικαύταις καὶ τοσαύταις ἀντι- 
τάξεσι καὶ τὴν τῆς ψυχρότητος χαὶ ϑερμότητος 

ἕπεσϑαι. ναί, ἀλλὰ τὸ πῦρ καὶ λαμπρόν ἐστιν. 

οὔτι μὴν σκοτεινὸν ἡ γῆ; σκοτεινότατον μὲν οὖν το 

Ε ἁπάντων καὶ ἀφεγγέστατον. ἀέρι μὲν τοι μετοχὴ 

φωτός ἐστι πρώτῳ, καὶ τάχιστα τρέπεται καὶ ἀνα- 

πλησϑεὶς διανέμει πανταχοῦ τὴν λαμπρότητα, σῶμα 

παρέχων τῆς αὐγῆς ἑαυτόν" ὃ γὰρ ἥλιος ἀνίσχων, 
ὥς τις εἶπε τῶν διϑυραμβοποιῶν, δ 

εὐθὺς ἀνέπλησεν ἀεροβατᾶν μέγαν οἶκον ἀνέμων" 

ἐκ τούτου δὲ καὶ λίμνῃ καὶ ϑαλάττῃ μοῖραν αὐγῆς 
κατιὼν ἐνίησι καὶ βυϑοὶ ποταμῶν διαγελῶσιν, ὅσον 

ἀέρος ἐξικνεῖται πρὸς αὐτούς. μόνη δ᾽ ἡ γῆ τῶν 

σωμάτων ἀεὶ ἀφώτιστός ἐστι καὶ ἄτρωτος ὑφ᾽ ἡλίου 90 
καὶ σελήνης τῷ φωτίζοντι, ϑάλπεται δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν 

καὶ παρέχει χλιαίνευιν ἐπ᾽ ὀλίγον βάϑος ἐνδυομένῳ 

οὔδ τῷ ϑερμῷ᾽ τὸ δὲ λαμπρὸν οὐ παρίησιν ὑπὸ στερεό- 
τητος ἀλλ᾽ ἐπιπολῆς περιφωτίζεται. τὰ δ᾽ ἐντὸς 
ὄρφνη καὶ χάος καὶ “ἭἯιδης ὀνομάξεται" καὶ τὸ ἔρε- 25 
βος τοῦτ᾽ ἦν ἄρα, τὸ χϑόνιον καὶ ἔγγαιον σκότος. 

16 Βογρῖς. 8 Ρ. 728 10. ἀεροβατᾶν Ἰπηρουῖαβ (ἀερο- 
βατῶν ΒευρκΚΙα5): ἀεροβάταν 22 βάϑος Ὗ: κάρος- 
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τὴν δὲ νύχτα ποιηταὶ μὲν ἐκ γῆς γεγονέναι μυϑο- 

λογοῦσι, μαϑηματικοὶ δὲ γῆς σχιὰν οὖσαν ἀπο- 
δεικνύουσιν ἀντιφραττούσης πρὸς τὸν ἥλιον" ὃ γὰρ 

ἀὴρ ἀναπίμπλαται σκότους ὑπὸ γῆς ὡς φωτὸς ὑφ᾽ 

5. ἡλίου" καὶ τὸ ἀφώτιστον αὐτοῦ μῆκός ἔστι νυκτός, 

ὅσον ἡ Θκιὰ τῆς γῆς ἐπινέμεται. διὸ τῷ μὲν ἐκτὸς 
ἀέρι καὶ νυχτὸς οὔσης ἄνϑρωποί τε χρῶνται καὶ 
ϑηρία πολλὰ νομὰς ποιούμενα διὰ σκότους, ἁμωσ- Β 

γέπως ἴχνη φωτὸς καὶ ἀπορροὰς αὐγῆς ἐνδιεσπαρ- 

1ὸ μένας ἔχοντος" ὁ δ᾽ οἰκουρὸς χαὶ ὑπωρόφιος, ἅτε 

᾿ δὴ τῆς γῆς πανταχόϑεν περιεχούσης, κομιδῇ τυφλός 

ἐστι καὶ ἀφώτιστος. ἀλλὰ μὴν καὶ δέρματα καὶ ἡ 
κέρατα ξῴων ὅλα μὲν οὐ διίησιν αὐγὴν ὑπὸ στερεό- 

τητος. ὅταν δὲ πρισϑῇ καὶ καταξεσϑῇ, γίγνεται δια- 
ιὸ φανῆ, παραμιχϑέντος αὐτοῖς τοῦ ἀέρος. οἶμαι δὲ 

καὶ μέλαιναν ἑἕχάστοτε τὴν γῆν ὑπὸ τῶν ποιητῶν 
καλεῖσθαι διὰ τὸ σκοτῶδες καὶ τὸ ἀφώτιστον ὥστε 

καὶ τὴν πολυτίμητον ἀντίϑεσιν τοῦ σκοτεινοῦ πρὸς 

τὸ λαμπρὸν ἐπὶ τῆς γῆς μᾶλλον ἣ τοῦ ἀέρος ὑπάρ- 

80 χξιν. 
18, ,4λλ: αὕτη μὲν ἀπήρτηται τοῦ ζητουμένου" Ὁ 

πολλὰ γὰρ δέδεικται ψυχρὰ τῶν λαμπρῶν ὄντα καὶ 
ϑερμὰ τῶν ἀμαυρῶν καὶ σκοτεινῶν. ἐχεῖναι δὲ συγ- 

γενέστεραι δυνάμεις ψυχρότητός εἰσι. τὸ ἐμβριϑὲς 

85 τὸ πυχνὸν τὸ μόνιμον τὸ ἀμετάβλητον" ὧν ἀέρι 
μὲν οὐδεμιᾶς, γῇ δὲ μᾶλλον ἢ ὕδατι πασῶν μέτεστι. 
καὶ μὴν ἐν τοῖς μάλιστα τὸ ψυχρὸν αἰσϑητῶς σκλη- 

1 ποιηταὶ] οἵ, Μυ]ΊΔΟΗ. 1 Ῥ. Τ σνϑ8. 261 
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οόν ἐστι καὶ σχληροποιὸν καὶ ἀντίτυπον. ἰχϑῦς μὲν 

γὰρ ἱστορεῖ Θεόφραστος ὑπὸ ῥίγους πεπηγότας, ἂν 
ἀφεϑῶσιν ἐπὶ τὴν γῆν, κατάγνυσϑαι καὶ συντρίβεσϑαι 

δίκην ὑελῶν ἢ κεραμεῶν σωμάτων. ἐν δὲ Ζ͵ελφοῖς 
αὐτὸς ἤκουες ὅτι τῶν εἰς τὸν Παρνασὸν ἀναβάντων 

βοηϑῆσαι ταῖς Θυιάσιν, ἀπειλημμέναις ὑπὸ πνεύ- 

ματος χαλεποῦ καὶ χιόνος, οὕτως ἐγένοντο διὰ τὸν 
πάγον σκληραὶ καὶ ξυλώδεις αἵ χλαμύδες, ὡς καὶ 
ϑραύεσϑαι διατεινομένας καὶ ῥήγνυσθαι. ποιεῖ δὲ 

καὶ νεῦρα δυσκαμπῇ καὶ γλῶτταν ἄναυδον ἀκινησίᾳ 

καὶ σκληρότητι τὸ ἄγαν ψῦχος. ἐχπηγνύον τὰ ὑγρὰ 

καὶ μαλακὰ τοῦ σώματος. 

19, Ὧν τ ὠλν ουνς σκόπει τὸ γιγνόμενον οὕτω. 
πᾶσα δήπου δύναμις, ἂν περιγένηται, πέφυκε μετα- 

βάλλειν καὶ τρέπειν εἰς ἑαυτὴν τὸ νικώμενον" τὸ 
μὲν γὰρ ὑπὸ ϑερμοῦ κρατηϑὲν ἐκπυροῦται, τὸ δ᾽ 
ὑπὸ πνεύματος ἐξαεροῦται, τὸ δ᾽ εἰς ὕδωρ ἐμπεσόν, 
ἂν μὴ διαφύγῃ, καϑυγραίνεται συνδιαχεόμενον. 

ἀνάγκη δὴ καὶ τὰ ψυχόμενα κομιδῇ μεταβάλλειν εἰς 

τὸ πρώτως ψυχρόν" ἔστι δ᾽ ὑπερβολὴ ψύξεως πῆξις, 

πῆξις δ᾽ εἰς ἀγνωσίαν τελευτᾷ καὶ λίϑωσιν, ὅταν, 
παντάπασι τοῦ ψυχροῦ κρατήσαντος, ἐχπαγῇ μὲν τὸ 
ὑγρὸν ἐκϑλιβῇ δὲ τὸ ϑερμόν. ὅϑεν ἡ μὲν ἐν βάϑει 
γῆ πάγος ἐστὶν ὡς εἰπεῖν καὶ κρύσταλλος ἅπασα" 

τὸ γὰρ ψυχρὸν ἄκρατον οἰχουρεῖ καὶ ἀμάλακτον 

ἀπεωσμένον ἐκεῖ τοῦ αἰϑέρος ἀπωτάτω" ταυτὶ δὲ 
τὰ ἐμφανῆ, κρημνοὺς καὶ σχοπέλους καὶ πέτρας, 

4 ὑελῶν Ἡρτιπογάρθησβ: ὑέλων 6 Ἔ: ϑυάσιν 

10 

20 

20 
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Ἐμπεδοκλῆς μὲν ὑπὸ τοῦ πυρὸς οἴεται τοῦ ἐν βάϑει 
τῆς γῆς ἑστάναι καὶ ἀνέχεσϑαι διερειδόμενα φλεγ- 
μαίνοντος" ἐμφαίνεται δὲ μᾶλλον, ὅσων τὸ ϑερμὸν 
ἐξεϑλίβη καὶ διέπτατο, πάντα ταῦτα παντάπασιν 

ὅ ὑπὸ τῆς ψυχρότητος παγῆναι" διὸ καὶ πάγοι κα- 

λοῦνται. καὶ τὰ ἄκρα πολλῶν ἐπιμελανϑέντων. ἧ 

τὸ ϑερμὸν ἐξέπεσε, πυρικαύστοις ἰδεῖν προσέοικε" 
πήγνυσι γὰρ τὸ ψυχρὸν τὰ μὲν μᾶλλον τὰ δ᾽ ἧττον, 
μάλιστα δ᾽ οἷς πρώτως ἐνυπάρχειν πέφυκεν. ὥσπερ 954 

10 γάρ, εἰ ϑερμοῦ τὸ χουφίξειν, ϑερμότατόν ἐστι τὸ 

κουφότατον" εἰ δ᾽ ὑγροῦ τὸ μαλάσσειν, ὑγρότατον 
τὸ μαλακώτατον᾽ οὕτως, εἰ ψυχροῦ τὸ πηγνύειν. 

ἀνάγκη ψυχρότατον εἶναι τὸ μάλιστα πεπηγός. οἷον 

ἡ γῆ᾽ τὸ δὲ ψυχρότατον φύσει δήπου καὶ πρώτως 
ιό ψυχρόν᾽ ὥστε φύσει χαὶ πρώτως ψυχρὸν ἡ γῆ. 

τοῦτο δ᾽ ἀμέλει καὶ τῇ αἰσϑήσει δῆλόν ἐστι" καὶ 
γὰρ πηλὸς ὕδατος ψυχρότερος καὶ τὸ πῦρ γῆν ἐπι- 

φοροῦντες ἀφανίζουσιν" οἵ δὲ χαλκεῖς τῷ πυρου- 

μένῳ καὶ ἀνατηχκομένῳ σιδήρῳ μάρμαρον καὶ λα- 
50 τύπην παραπάσσουσι., τὴν πολλὴν ῥύσιν ἐφιστάντες Β 

καὶ καταψύχοντες" ψύχει δὲ καὶ τὰ τῶν ἀϑλητῶν ἡ 
κόνις σώματα καὶ κατασβέννυσι τοὺς δρῶτας. 

20. Ἣ δὲ καϑ'’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἡμᾶς μετά- 
γουσα καὶ μετοικίξουσα χρεία τί βούλεται, χειμῶνος 

96 μὲν ἀπωτάτω φεύγουσα τῆς γῆς εἰς τὰ μετέωρα καὶ 

ἀπόγεια, ϑέρους δὲ πάλιν ἀντεχομένη τῶν κάτω καὶ 

1᾿Εμπεδοκχλῆς] ογα. ΜΏΠ]ΔΟΗ. 6 ἐπιμελανϑέντα ἘΠΠΊΡΟΥΙΙ5 
20 περιπάσσουσιϑ 
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ὑποδυομένη καὶ διώκουσα προσφόρους καταφυγάς, 

τιϑεμένη τὴν δίαιταν ἐν ἀγκάλαις γῆς ἀγαπητῶς; 
ὧρ᾽ οὐχὶ ταῦτα ποιοῦμεν ἐπὶ τὴν γῆν ὑπὸ ψυχρό- 
τητος ὁδηγούμενοι τῇ αἰσϑήσει καὶ τὸ πρώτως φύδξει 
ψυχρὸν ἐπιγιγνώσκοντες; αἷ γοῦν παράλιοι χειμῶνος 

δίαιται τρόπον τινὰ γῆς φυγαί εἰσιν, ὡς ἀνυστὸν 
ἀπολειπόντων διὰ κρύος αὐτήν, τὸν δ᾽ ἔναλον ἀέρα 
καὶ πελάγιον ϑερμὸν ὄντα περιβαλλομένων᾽ εἶτ᾽ 
αὖϑις ἐν ϑέρει τὸν γηγενῆ καὶ χερσαῖον ὑπὸ καύ- 

ματος ποθοῦμεν, οὐκ αὐτὸν ὄντα ψυχρὸν ἀλλὰ τοῦ 

ΗΣ 

φύσει ψυχροῦ καὶ πρώτως ἀποβλαστάνοντα καὶ. 

βεβαμμένον ὑπὸ τῆς ἐν γῇ δυνάμεως ὥσπερ βαφῇ 

᾿ σίδηρον. καὶ γὰρ τῶν ῥυτῶν ὑδάτων τὰ πετρᾶϊα 

καὶ ὀρεινὰ ψυχρότατα καὶ τῶν φρεατιαίων τὰ κοι- 

λότατα᾽ τούτοις μὲν γὰρ οὐκέτι μίγνυται διὰ βάϑους 

ἔξωϑεν ὁ ἀήρ, ἐκεῖνα δ᾽ ἐχπίπτει διὰ τῆς γῆς ἀμίκτου 

καὶ καϑαρᾶς, ὡς τὸ περὶ Ταίναρον, ὃ δὴ Στυγὸς 

ὕδωρ καλοῦσιν, ἐκ πέτρας γλίσχρως δσυλλειβόμενον 
[2 ν 9 ν 2 Ἁ ᾿ - ΒΩ ἤ 

οὕτω ψυχρόν ἔστιν, ὥστε μηδὲν ἀγγεῖον ἄλλο μό- 

νην δ᾽ ὁπλὴν ὄνου στέγειν" τὰ δ᾽ ἄλλα διακόπτει 

καὶ ῥήγνυσιν. 

21. Ἔτι γε μὴν τῶν ἰατρῶν ἀκούομεν, ὡς πᾶσα 
τ ν ’ ; ᾿ , ἢ ὃ ᾿ ᾿ 

γῆ τῷ γενει στύφειν καὶ ψύχειν πεφυκε᾽ καὶ πολλὰ 

τῶν μεταλλευομένων καταριϑμοῦσι στυπτικὴν αὐτοῖς 

1 προσφόρους] προσγείους ῬεὐχιρίαΒ. ΜΔ] τὴ προσφόρους 
κατὰ γῆς (δαὖὺ καταγείους) καταφυγάς 4 καὶ φύσει οἵ, 
Ῥ- 195; 10: Ὁ. 400. 10. Ρ. 498, 9 6 φυγαὶ τῆς γῆς εἰσι Βρη- 
ΒΘΙΘΥΤΙΒ 8 περιβαλλομένων ΥΥ:-περιβάλλομεν 16 τῆς] ΟΠ]. 
ΤΊ6] 117 τὸ περὶ Ταίναρον ΝΥ : περιττοτέρων δαῦ περὶ τὸ 
Ταίναρον 1101]. τὸ περὶ Νώνακριν ΕΠ ΡΟΥτΙΒ 

ὄ »᾿ 
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παρέχοντα καὶ δχετικὴν εἰς τὰς φαρμακείας δύναμιν" 
καὶ γὰρ τὸ στοιχεῖον αὐτῆς οὐ τμητικὸν οὐδὲ κινη- 
τιχὸν οὐδὲ λεῖπον οὐδ᾽ ἔχον ὀξύτητας οὐδὲ μαλϑα- 
κὸν οὐδ᾽ εὐπερίχυτον γέγονεν, ἀλλ᾽ ἑδραῖον ὡς ὃ 

5 κύβος καὶ συνερειστικόν. ὅϑεν αὕτη τὲ βρῖϑος 

ἔσχε, καὶ τὸ ψυχρόν, ὅπερ ἦν δύναμις αὐτῆς, τῷ 
πυχνοῦν καὶ συνωϑεῖν χαὶ ἀποϑλίβειν τὰ ὑγρὰ 

φρίκας καὶ τρόμους διὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἐνεργάξεται 

τοῖς σώμασιν" ἂν δ᾽ ἐπικχρατήδσῃ παντάπασ!:. τοῦ 
10 ϑερμοῦ φυγόντος ἢ σβεσϑέντος, ἔστησε τὴν ἕξιν 

ἐκπαγεῖσαν καὶ νεκρωϑεῖσαν. ὅϑεν οὐδὲ κάεξται γῆ 

τὸ παράπαν ἣ κάεται γλίσχρως καὶ μόγις. ἀὴρ μὲν 
,γὰρ ἐξ ἑαυτοῦ πολλάκις φλόγας ἀναδίδωσι καὶ ῥεῖ 

καὶ διαστράπτει πυρούμενος᾽ τῷ δ᾽ ὑγρῷ τροφῇ χρῆ- 
ιό ται τὸ ϑερμόν᾽ οὐ γὰρ τὸ στερεὸν ἀλλὰ τὸ νοτερὸν 

τοῦ ξύλου καυστόν ἐστιν ἐξικμασϑέντος δὲ τούτου, 
τὸ στερεὸν καὶ ξηρὸν ἀπολείπεται τέφρα γενόμενον. 

οἵ δὲ χαὶ τοῦτο φιλοτιμούμενοι μεταβάλλον ἀπο- 

δεῖξαι καὶ καταναλισκόμενον ἀναδεύοντες πολλάκις 

50 ἐλαίῳ καὶ στέατι φύροντες οὐδὲν περαίνουσιν, ἀλλ᾽ 

ὅταν ἐκκαῇ τὸ λιπαρόν, περίεστι πάντως καὶ δια- 

μένει τὸ γεῶδες" ὅϑεν οὐ κατὰ χώραν μόνον ἐξ 
ἕδρας ἀκίνητον οὖσαν αὐτὴν ἀλλὰ καὶ κατ᾽ οὐσίαν 

ἀμετάβλητον, Ἑστίαν, ἅτε δή ᾿ἱμένουσαν ἐν ϑεῶν 
25 οἴκοο᾽. κλίτα προσηγόρευσαν οἱ παλαιοί, διὰ τὴν 

8 λεῖπον] λεπτὸν Τυτποῦυβ. λιπαρὸν ὟΝ 18 γὰρ] οτη. 
τηϑὶ ἴδ. ῥεῖ] ξεῖ Ἐταρουῖαβ 14 ἕ: διαστραπτόμενος (ΡᾺ].) 
ααὐὺ ἀστράπτει πυρούμενος 16 Τυϊπθῦυβ: ἐκμασϑέντος 
24 Ἑστίαν ἅτε δὴ ἰάθη: ἔστιν ὅτε δὲ 10. μένουσαν ἐν 
ϑεῶν οἴκῳ] οχ Ρ]αὐ. Ῥμδοᾶν. Ρ. 3410 26 κλίτα (αυὐ κλέττα)] 

ῬΙαΐθτοΐ Μοταϊα. Ὑο]. Υ. 92 
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στάσιν καὶ πῆξιν" ἧς ἡ ψυχρότης δεσμός ἐστιν, ὡς 
᾿ἀρχέλαος ὁ φυσικὸς εἶπεν, οὐδενὸς χαλῶντος αὐτὴν 
οὐδὲ μαλάττοντος, ἅτε ϑερομένην καὶ ἀλεαινομένην 

9ὅδ οὖσαν. οἱ δὲ πνεύματος μὲν αἰσθάνεσθαι ψυχροῦ 

καὶ ὕδατος, γῆς δ᾽ ἧττον οἰόμενοι, τὴν ἔγγιστα γῆν 
ὁρῶσιν ἀέρων καὶ ὑδάτων καὶ ἡλίου καὶ ϑερμότη- 

τος ἀνάπλεων σύμμιγμα καὶ συμφόρημα γεγενη- 
, ξ 5. ολ ’ - ᾿ ᾿ "κα, ἡ μένην" καὶ οὐδὲν διαφέρουσι τῶν μὴ τὸν αἰϑέρα 

φύσει καὶ πρώτως ϑερμὸν ἀλλὰ τὸ ξέον ὕδωρ ἢ 
Χ , , » ’ [νς , τὸν διάπυρον σίδηρον ἀποφαινομένων, ὅτι τούτων 

μὲν ἅπτονται καὶ προσϑιγγάνουσι, τοῦ δὲ πρώτου 
καϑαροῦ καὶ οὐρανίου πυρὸς αἴσϑησιν δι᾿ ἁφῆς οὐ 

λαμβάνουσιν, ὥσπερ οὐδ᾽ οὗτοι τῆς ἐν βάϑει γῆς, 
ἣν μάλιστα γῆν ἄν τις νοήσειεν αὐτὴν καϑ' αὑτὴν 
2 ἢ - ΡΒ »" ᾽ 3. αὐτο 7 ἀποχεκριμένην τῶν ἄλλων. δεῖγμα δ᾽ αὐτῆς ἐστι 

κἀνταῦϑα περὶ τὰς πέτρας" πολὺ γὰρ ἐκ βάϑους καὶ 

οὐ ῥάδιον ἀνασχέσϑαι προσβάλλουσι χρύος. οἱ δὲ 
ψυχροτέρου ποτοῦ δεόμενοι χάλικας ἐμβάλλουσιν εἰς 
τὸ ὕδωρ᾽ γίγνεται γὰρ οὐλότερον καὶ στομοῦται 

παρὰ τὴν ἀπὸ τῶν λίθων ψυχρότητα, πρόσφατον καὶ 

ἄκρατον ἀναφερομένην. 

22, Τοὺς οὖν πάλαι σοφοὺς καὶ λογίους ἄμικτα 
ϑέσϑαι τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ οὐράνια χρὴ νομίζειν, οὐ 

τοῖς τόποις ὥσπερ ἐπὶ ξυγοῦ πρὸς τὰ κάτω καὶ 

ἄνω βλέποντας, ἀλλὰ τῇ διαφορᾷ τῶν δυνάμεων 

ἔοτύ. καὶ λίγα οἵ, ΟἸθια. ΑἸοχ. ϑύγοια. ρ. 6712 Ῥοίὑ. λίξ τέ 
ἐστιν ἡ γῆ κατ᾽ ἀρχαίαν ἐπωνυμίαν 2 ᾿Δρχέλαος] ἔτάρστη. 
οτ. Μυ]]Δ ἢ. 4 οὖσαν] 46]. 11! προσϑιγγάνουσι ΝΜ: 
προστυγχάνουσι 11 Τυσπθῦυβ: προβάλλουσι 

-"- ὃ 
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τὰ μὲν ϑερμὰ καὶ λαμπρὰ καὶ ταχέα καὶ κοῦφα τῇ 

ϑείᾳ καὶ ἀιδίῳ φύσει προσνέμοντας, τὰ δὲ σκοτεινὰ 

καὶ ψυχρὰ καὶ βραδέα φϑιτῶν καὶ ἐνέρων οὐκ 

εὐδαίμονα κλῆρον ἀποφήναντας. ἐπεὶ καὶ τὸ σῶμα 

ὅ τοῦ ξῴου, μέχρι μὲν ἔμπνουν ἐστὶ καὶ ϑαλερόν, ὡς Ὁ 
οἱ ποιηταὶ λέγουσι, ϑερμότητι χρῆται καὶ ξωῇ᾽ γε- 

νόμενον δὲ τούτων ἔρημον καὶ ἀπολειφϑὲν ἐν μόνῃ 
“ - -" ’ 5 Ἁ ᾿) ἃ ’ τῇ τῆς γῆς μοίρᾳ ψυχρότης εὐθὺς ἴσχει καὶ κρύος, 

ὡς ἐν παντὶ μᾶλλον ἢ τῷ γεώδει κατὰ φύσιν ϑερ- 
ιὸ μότητος ἐνυπαρχούσης. 

29, Ταῦτ᾽, ὦ Φαβωρῖνε. τοῖς εἰρημένοις ὑφ᾽ ἕτέ- 
ρῶν παράβαλλε" κἂν μήτε λείπηται τῇ πιϑανότητι 

μήϑ᾽ ὑπερέχῃ πολύ, χαίρειν ἔα τὰς δόξας, τὸ ἐπέ- 
χειν ἐν τοῖς ἀδήλοις τοῦ συγκατατίϑεσϑαι φιλοσοφώ- 

ιό τερον ἡγούμενος. 



ΑΘΏΌΒΝΌΑ ἘΠ ΟΟΒΕΙΘΈΝΌΑ 

Ῥαρ. 2, 8 ὥφειλεν Ἰ1ὈΥἹ Ιη Δαποίεν. δᾶ γὑ. 8, 8 ἐν 
ἀκλύστῳ λιμένι καὶ κωφῷ] οἵ. Ζθπο}. 4, 68 ν. 80, 1ὅ δ΄ δ᾽ 
Ῥ. 102, 10 περιδεῆ 11011. 100,1 τηϑ]1τῇ ϑαυμαστῷ 119, 8 
αὖϑις δ᾽ ὃ 1382, ῶ τὰ πλεῖστα τὰς πολιτείας ὃ 180, 1ὅ 

κοσμῆσαι] δά. νἱᾶ, δαπανήσαντα «αὖ ἀποδόντα 180, 7 

ἐχαϑέξετον 189, ὅ τηϑ]ϊτη ἀττικόν αὖ Ἰοοῦϑ τη 6 11π|ι8 οοηδύθὺ 

207, 14 ἀκολάστοις] ΘοοΥΥ. να. ἀηϑεστέροις 21, 18 δήμητραν 

ΠΠτὶ Ὡ62, 1 1ΠΒΌΡΘΙ ΘΟΙΥ. ὑπερπαίων φτ9., Ὁ ἸἼΡ: ἘΠ 
τοῦ πυρὸς" ἀθΙ6πάδ, 218, 9 πληγῇ) ὁλκῇ ὕδβθοπηοσ, βθα οἵ. 

Ῥ᾿ Δι5, 19 218, 14 ἄϑραυστοι] 46]. ἄτα 21, 1 μεγε- 

ϑῶν) δᾶ. βαρῶν 1ᾶ4. 21ῦ, 18 οὐκέτι τε 1. 216, 2 ἐφύ- 

λαττε] ἐφείλιττε βρθοϊοβι αϑ αὐϑ ὙΘ]]ὰ5 16. 288, 20 τά 
τ᾿ ἐξ ἐκείνων ᾿Δᾶ. 3882, 8 συνδίδωσι) οἵ. ». 6060 5 8860, 16 
αἰσϑητὸν] αἴσϑησιν 1ά. 841, 18 ἀποστάσεις 1ὰ. 864, 10 
βιρριοῦ οὐκ ἀποδέχονται ξῷα εἶναι 1ᾶθηι. 427, 18 οὔτε 

ΡΥ 481,21 ἐξῆν 

Τῃ 0]. ΤΥ Ρ. 819, 18 γϑυύβϑιβ ϑϑὺ ὁχσ Ασῦ Ῥἤδθη. (6). 
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